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 רעדלַאב רעדלָאה 41

 סװָאטַאמלאר ןופ ןוא לייט ןקידרעירפ ןיא רעטעלב עטצעל יד ןופ

 ןפעמש ןדירפוצ טשינ ךיז טעװ רע זַא ,רָאלק ןייז ןיוש ףרַאד ווירב ןטצעק
 םימ ןדיישעצ טשינ ךיז םעוו ןוא קיגָאגַאדעּפ רעשינעצס רעזיולב טימ

 רעליּפשיוש עגנוי יד ןפורו טפָא ופגעלפ רע יװ ,"ןגעלָאק ןוא ןטּפעדַא , עניײז

 ,גָאמ רעד ןטרעטנעענרעד ריז טָאה סע .לוש רעד ןופ גנַאנרָאי זטצעק ןיא

 טָאה גרוברעטעּפ ןיא רעטַאעטײסקלָאפ א ןגעוו םיורמ רעקירעיגנַאק ןייז ןעוו
 תושר ןיימ ןיא טשינ ץיזַאב דיא .ןרעוו וצ טכעלקריװרַאפ| ןבױהנָא טלָאזעג

 11--1910 ,פײצ רענעי וצ זיא וװָאטַאמקאד זַא ,ןזײװַאב עלַאטנעמוקָאד ןייק

 ןכלעװ טימ ,וטפיוא םעד ןופ לעװש רעד יב טעמכ ןענַאטשעג |יוש
 נוק ןפיוא טייקיפעט עטגײװצרַאפ ןייז ןעניורק צו הערב טַאהעג טָאה רע
 :נַאג רעד ייב רעבָא .טיבעג ןשירעיצרעד ןוא ןכעלטפַאשלעזעג ,ןשירעלטס

 ןיא ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא טלַאטשעג ןייז רעכלעוו םימ ,תונצמק רעצ

 עכלעוו ןוא) רעקילדנעצרָאי עטצעק יד רַאפ רעטַאעפ ןופ עטכישעג רעד

 ;נורעלקרעד םוש ןייק טשינ טָאה --- ןענָאטַאב ֹוצ ןײז טכיולרעדו לָאז --
 סוװָאטַאמלאד ןופ טנעמַאמ םעד ןגעװ רימ ןעניפעג ,(גנוקימכערַאב ןווא

 םעד טָא ןריזילַאער ןופ טיבעג ןפיוא ןעגנוכיירגרעד ןוא !עגנומערטש
 :בז ענעבירשעגנָא קיטכערּפ יד ןיא) םיטרּפ עקידנגָאזליפ וטפיוא ןסיורג
 ;קעלַא , ןופ םילוהג יד ןופו םענייא --- וועירוי ששיװָאליַאכימ ירוי ןופ תונור
 ןבײרשַאב רימ סָאװ ,ןרָאי יד ןיא ןיא רעכלעו ,רעטַאעט "יקסנירדנַאפ
 :רעד רעטעּפש טָאהו ןוא םינסחי עניייז ןופ ייר רעטשרע רעד ןיא ןעוועג ןיוש
 ןםיוא רעמַאעפ ןשימעדאקַא , ןופ עניבו רעד ףיֹוא גנילביל ַא ןרעװ וצ טבעל
 ךיז טָאה רעטַאעש "ײקסנירדנַאסקעלַא, יוװ --- "ןיקשוּפ .םו .א ןופ !עמָאנ
 | .עיצולָאװער:רעבַאטקָא רעד ךָאנ !םור ןביוהעגנָא

 בָאה ךיא ןַא ,ןגָאז וצ ןוא ןטלַאה וצ ןטנוהג גונעג ָאזלַא ןבָאה רימ
 ;רַאפ ,טַאטסעטַא םעד קידנעמוקַאב ,בָאה דיא ןעוו ,טײקשירַאנ ַא ןָאטעג
 גַאלשרָאפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג ןיא רימ ...גרוברעשעּפ ןֹוא לוש יר ןזָאל
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 רעבָא ,רעליש עכעלטע ךָאנ טימ ןעמַאזוצ רָאי ַא ךָאנ לוש ןיא ןביילב וצ

 .ןעוועג םיכסמ טשינ ףיוהעד ןיב ךיא

 טציא ןיב ןבָאה רימ ןכלעוו ,וװיטָאמ א ןעגניטכַארטַאב ןוא ןעגנורענירער ,ןעגנורערליש ערעזדנוא ןיא ןריפוצנירַא שייצ רשפא ןיוש זיא ָאד
 -- ןרעה טזָאלעג טשינ יוװ טוג ױזַא

 ...ךיז ןיא רעפיט ןקוקנײרַא !ןזילַאנאפפבלעז

 ןעעז קידלושמוא:יטב ױזַא ..ם יד ע פ ע ? ע ה ןופ זיולב טפײטשַאב

 רעד ףיֹוא םיא ןבָאה .ןרָאי ענייז עלַא ןוא טכענ ענייז ,געט ענייז סיוא

 יב טולב ןיא ןענעז ?"רעטסײג עקילײה,} ?"םיכָאלמ,, טבַארבעג טלעוו

 עכלעוו ,תוימנ עשירטנעצַאנע ןופ סעירעטקַאב עלַא יד ןעוועג משינ םיא

 | ?ןשטנעמ עקידעבעל עֶלַא ןיא ןקריוו ןוא ןבעל

 סָאװ ,שינעפעשאב ןימ ַא סעּפע ןגיוא יד רַאפ רימ ןבָאה טנייה} ןיב

 ;תוהימ עפוג ךס א טנשריעג תובא ענייז ןופ טָאה דיחי ןב רעזדנוא
 טבַאנַאב ַא , --- םינשברור ןרעביא ןמייקיעפ טימ ןעקנָאשַאב ןעוועג זיא
 רעד ןופ ןעוועג טשינ רע ןזיא קידצ רעקיטופביולב ןייק רעבָא ..."דניס
 ןעמַאמ רעד ףיוא טָאה רע יו ןענָאמרעד ָאד ךימָאֿל .סױרַא ךיוב טעמַאמ
 2 ו א -- ,זיא תמא סָאװ) ןָאטעג רעדיילש ַא ןוא ןביוהעגפיוא לקנעב ַא
 .רָאי 10 ןופ רעפלע ןיא (ןעמַאמ רעד ןיא ,הלילח ,טשינ ,ש יט ן פ

 !| ס ע כב; ַא :טסייה סָאד

 יד רַאפ טּפַאכעג רע טָאה ,ןעקנעדעג רימ שייוװ יו ,המותי עניילק יד
 :עש , ןייק רעבָא ,םינּפ םעד טעּפַארדעצ ,זיא תמא סָאװ ,םיא טָאה יז .ּפעצ
 -...טשינ לַאפ םער ןיא ךיוא ךיז רַאפ רימ זבָאה ייעלעפ

 ?סיורַא ןענעכייצ ןופ עיצקעל רעד תעב טָאה) רניקלַאז רערעל רעד זַא
 :עשמי ןיא קידנליּפש ,יקסלָאװָארבָאד טסיטרַא רעד זַא ,גנוניימ ַא טגַאזעג

 רעזדנוא טָאה ,פדער רע סָאװ טשינ וטײששרַאפ ,יירעטסעוװש יירד,, סוװָאכ

 סָאד .שֹוּפ לשעלפ ַא ןסָאנעגסױא ןוא גנונעכייצו עקיטחַאפ ַא ןסירעצו דלעה

 טלײצרעד ךעלרע ןוא ןפָא גנולייצרעד רעזדנוא ןופ ףיױלרַאפ ןיא זיא ץלַא
 ןריזילַא ע די א וצ רבד לעב רעזדנוא ץנעדנעט ןייק ןוא ןרָאװעג
 ..יבָאה טשינ ךיוא אכהל ןלעוװ ןוא טאהעג טשינ ,הלילחו סח ,הימ ןבָאה

 2ו 5 ןעגנירהוצנירַא רענעייל ןטימ ןעמַאזוצ טייצ זיא סע רעכָא

 ףגָא ;"רָאיטקַא , ןוא "ןדיי , ןקירעי;24 ןופ ןסיוועג .ןוא ץרַאה ןיא דע פ

 | ;הה .שפנה ןובשח ןופ ןסָאנ יד ןרײפַאנ.וצ ןביײה
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 ויא טלצרָאװרהַאפ ןעוועג זיא גהוברעמעפ ןזָאלרַאפ ןופ תוטש ..העד

 רעד ןיא ןציז רָאי 8 ךָאנזַא ,גנונע כ ער סי ז א רעכעלניילק רעד

 יב ןעמענ וצ ןרעהפיוא ןוא ןענידהַאפ וצ סעּפע !ביוהוצנָא טײצ זיא ?וש

 ןיא רענעמ יד ןופ זַא ,ןבעגוצ ָאד ףרַאד ךיא ..."טיורב, ףיוא ןרעפלע יד

 סָאר .דומיל רכש ןופ טײרּפַאב ןעוועג םַאנסיֹוא ןָא עֶלַא טעמכ ןענעז לוש

 זַא ,זָא ןעמעוו טייג סָאוװ :רָאינרעל !טיײווצ ןופ ןיוש ורעבקעעג ךדימ טָאה

 ?וומס ןקועפ ַא רַאפ טנעקרענָא ןיב ךיא דלַאביװ ?ןרעטלע עכייר בָאה ךיא

 ערעדנַא יװ ,טוג ױזַא טקנוּפ לָאצּפָא ןופ ןעײרפַאב ךימ ןעמי ףרַאד .,פנער
 | : .ןטנעדופס עטבַאגַאב

 :עװ ַא רעבָא ,דיז ייטשרַאפ ,טכערעג ןעוועג טשינ טולָאסבַא ןיב דיא
 רעד ןיא טַאטסעטַא ןפימ ןוא ,טעשטַאטעג .ךימ טָאה סורדרַאפ ןופ ?למיר

 םעד ןצעזוצרָאפ ףיוא ןײגניא טנַאקעג ומשינ ןיוש יאדווא ךיא .בָאה טנַאה

 .ןעמַאמ:עמַאֿפ ייב םינמוזמ םעד ףיוא קידנרעדַאפ ,לוש רעד ןיא םויִק

 טקעפש ָאד ןַא ,ןלַאפעגנייא טשינ וליפא ןיא ןגעקַאד ןװָאטַאמלאד

 רשפא ףָאה רע ןוא .םיא טימ ןביילברַאפ וצ גָאזּפָא ןיימ ןופ- הביס יד

 .םיא ןגעק םורדרַאפ ַא .ךיא בָאה סעּפע זַא ,ןעמונעגנַא

 | !טריישעצ ךיז ןבָאה רימ

 ..טשינ:ירמנל ?"עצב בחוא, ןא ?קיריגטסעג -- ןעוועג ךיא ןיכ

 ןּפעלשסױהַא רעמומ רעד יב ךיא געלפ 12 רָאי א ןופ רעמלע ןיא
 יצ טפַאשנדיל ַא טשרעהַאב ֿסָאה ךימ ..טלעגניילק רעטסייס .ריא ןופ

 רעד ןופ ןענַאגַאוװ יד ןפורעג ןדיי ןכָאה ױזַא) +ץקנַאק רעד טימ,, ןרָאפ

 רעד ןוא ,ןסייר עכעלטע ןכַאמכרוד געלפ ךיא ,(סעניש ףיוא ןַאב:דרעמ

 ױזַא טקנוּפ ןגײטשוצּפָארַא ןוא ןגײטשוצפױהַא ןעוועג זיא גונעת רעטסערג
 רעד זַא ,ןליופַאב ןוא טקרעמַאב דימ טָאה רעכלעוו ,רעלָארטנַאק רעד יו

 יד ןגעק ןעוועג זיא סָאד םגח ,ןרעטש טשינ םער ןיא רימי לָאז רָאטקודנָאק

 ףיוא ד ַא נ ןנײטשוצ:סיױא ןוא :ןײא ןעוועג בייחמ ןבָאה עכלעוו ,םיקלכ

 -.-  .טעטשּפָא ךיז טגעלפ "עקנָאק , יד ווו; ,ןסַאג יד ןופ {גָאד יד

 טרעיודעֶג טָאה סָאד .בנג ַא רַאפ טכַאמעג ךימ טָאה ""הואת, יד טָא

 הימנ ַא טַאהעג בָאה ךיא זַא ,ןגָאז ךיז ךיא ףרַאד .םישדח רָאּפ ַא םתסח ןמ

 ,ביוזוכ טשינ ךיא ןיב ריז ןגעק גנוקידלושַאב אזַא זַא ,ןיימ ריא; .?הבגג) וצ
 | ' י - ..ןלעטשוצסיורא

 ןבָאה ךָאנ רימ ןלעװ ,ללכב "םומננייא,| וצ פלעג וִצ גנויצַאב :ןיימי

 .ןופכארטַאב וצ ?לַאפוצ ןיײא ,טשינ
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 רימפ טָאה ץנעפפיזקע רעקידנעטשכלעז ןײמ ןיֿפ לעװש ןפיוא
 ,ןוא ,"םייקמנבערעגסיוא ,, עכעלרעגריבגיילק יד טָא דָאהג טריפרַאפ רעבָא

 ?עמוא ןוא לָאמ עלַא יוו) רימ יז םָאה ,זעזרעד ןכיגניא רָאג ןלעװ ריס יװ

 -- (ןפכיזסיוא עסיוהג יב תונובשח עכעלניילק שימ לַאפ רעד ןיא םוט

 ןוא "רענידרַאפ , ַא ןרָאװעג ןיב ךיא םגה ,טסָאקעגּפַא ר ע ײ ס רעײו

 רענדָארג ןיא -- "עשזַאנ, שדוח ַא םעקאילבור 40 ןגירק ןביױהעגנָא
 ינעגוועי -- ןעװעג זיא רָאפקעריר רעד ןכסעוו ןופ ,"רעפַאעט;טַאטש
 ענליװ "ןטלַאהעג, ענדָארג ןיב טָאה סָאװ ,ועיַאילעיב שטיװָאמַארבַא
 :רעפַאעפ ןופ רידנַאמָאקטּפייה, ןפורעג מָאה ןעמ ןכלעוו ןוא קסנימ ןוא

 ןכָאה "טנַאק ןקידברעמ:ןופצ , םוצ) יטנַאק ןקידברעמ:ןופצ ןיא טנַארפ

 :ליװ :סעיגרעבוג יד טרעהעג גנולייטנייא רעויפַארטסינימהַא רעד טפיוק

 :עג ןיא ןענַאפשעג זיא'ס עכלעוו ןופ שארב ,רענװַאק ןוא רענרָארג ,רעג

 װעיַאילעיב .רידנַאמָאקטּפיוה רעשירעטילימ ןייא ןוא רָאטַאנרעבוגלַארעג

 (...יײװצ ענעי ןבענ "רעמירד, רעד -- ןעװועג ,סע טסייה ,זיא

 :קַא ןַא סושיַאילעיב ןרעװ וצ ;ַאלּפ ןפיוא ןלַאפעג ןיב ךיא ױזַא יו

 רענליוו ןיא זַא ,סיײװ דיא .טשינ טוטָאסבַא ךיא קנעדעג סָאד -- רַאיט
 :עינ ייב) שמיוצרַאפ ןעװעג ןדיי רַאפ טירפוצ רעד זיא רעטַאעטײטַאטש

 ןמקילפנָאק יד ךָאנ רעבָא ,ד" א -- ןיפַאמ טליּפשעג טָאה ןעניכָאלז

 :עג ריא סײװ יװ ,זיא -- ,קפס ילב ?ָאפעג םעײנ, ןיא ןענילוקינ טימ

 מדמשעג ךיז טָאה רעטניוו םענעי .ןעוועג טשינ ""רעעדוי , ןייק רעמ ,קנעד

 רענליוו ןיא עּפורפ סװעיַאילעיב ןיא ןעמוקוצנָא ידכ ,יקסגעלָאמס אשימ
 דילגמימ א ןרָאװעג יקסנעלָאמס ןיא רעטעּפש רָאי ַא .רעטַאעשטטַאטש

 | .עגרָארג ןיא עּפורפ סוועיאילעיב ןופ

 ךיא ןיב ,ןועאילעיב םימ ןעגנולדנַאהרעטמנוא ןריפ וצ קעווצ ןפיפ

 וטכַארברַאפ טָאה רע וו ,"דנַארפש , רעגיר ןפיוא ןרָאפענפױהַא םיא וצ
 :עפַאקעי -- יוהפ ןייז טימ ןעמַאזוצ הףָאהנרָאיַאמ ןיא םישדח:רעמוז יד

 :עס ענעי ןופ עסירסקַאטּפױה רעד .ַאװַאשטנאראס ַאנוועיענרעיס ַאניר

 | .רעפַאעט רענליוו ןיא ןענַאז

 ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוװ ,דגַאטשוצ ןיימ ןרעדליש גנַאל ןעד זעמ ףרַאד
 רענקיװ ןופ "עיניאָארעה, רעד טימ טנעסַאב ריז ןוא ףָאהנרָאיאמ ייק

 ןָאט רעמעלב ַא ןייז חירפמ דיז טעװ רענעייל רעד ביוא ?רעפַאעט:סַאטש
 סָאװ ,ןאמרעגנק רעד זַא ,ןרעװ רָאלק םיא טעװ ,?יט ןטשרע רעזדנוא

 טלָאװ רע יו ,ױזַא טליפרעד ךיז טָאה ,ףָאהנרָאיאמ ןייק ןעמוקעג זיא
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 ָאמכַארבַא ונעגועי



 זיא .עכלעוו ,םַאדַאמ .רעקיסקוווכיוה רעד זופ רָאנ טשיג טנַאה יד טקירדעג
 ,ייסנ גימעג , ענעי זופ ךיוא טרעייג ,ןגיואי .עטקיצטנַא ענייז רַאפ- ןענַאמשיױנ

 ןוא רעטמַאלּפעצ ןייז ןיא טשרעהעג ,ןורכז ןייז ןיא טבעלעג ןבָאה .עכלעו

 ,אנימרעל , ַאיַאקסלָאּפסַא ַאריט יו ,עיזַאומנַאפ רעטליקעגּפָא) .טשינ .לָאמבייק

 ;רַאפמוא יד -- ןעמעלַא רעביא ןוא ,?ןײלעדנעמואאה ,, --- .ַאיאקצעסעשּפ
 ןיא יװ יז זכַאה / עלַא .ַאיַאקסועשזרַאסימָאק אנווָארָאדָא יפ ַאר ועיװ עכעלסעג

 יד .ײברַאפ ןעגנַאגעגמוהַא .ַאװָאשטנַארַאס ןוא ןוועיַאילעיב טימ ןיא יש

 ..יטלדנַאההעטנו א, זוא טסעומשעג ןוא םוגסיו א רעגיר ןופ םעילַאװכ

 תעב ,ןקילב עממַאלפעצ ניײז רַאפ / טמעוושעג ,ןגָאװמײר ןשיטסַאטנ אפ א

 טשינ בוא ,המוש ַא ןופ 'קפס ןָא טכַאמעג/ ךיא בָאה קוררנַײא .ןַא

 ָאטקעֶריִד .ןופ בָא ךיא סָאװ ,גַאלשרָאפ רעד ..כָאודיא ןבלַאה- ַא ןופ

 זָאמַאמלאד ונָאה- .רימ .רעקידנגָאלשרעד . ַא א ןייז טזו מעג וכָאה ,ןעמוקַא

 זַא ,קיד ?גסווװ ,ןקירד 1: .דימ ןלעוו ןרָאינערּפערפנַא זַא ,טגרָאֹװ עג אל ויש

 : יי 0 וי .הרירב ןייק טשוג בָאה ריא

 השעמ ; רעיײז; .טלרנ ַאהַאב ךימ טָאה וושיַאילעיב זַא ,ריא םייוו טציא =

 == ןעעג ענרָארג ןוא .םיא ײֿב זיא הגרדמ עטצעל יד :"ןעמֿפעטנעשזד זי:

 יב אפ 40 ןפנ ײלעגרַאֿפ רע טָאה רימ- ,לבור 20

 5לָאװעג טשינ ,טלפייװצרַאפ ןעוועג) ,תועמשמ טןיב דיא |

 הי | , .גאלשר וָאּפפ םעד

 .וקצַאװָאלג .ךייא שוק דיא 7
 לפש } יא טמיטש :ןקצַאװָאלג ןופ עשעּפעד ַא טוב . קנערעג :דיִא

 ;אמלאד) צג ןיימ ןופ גנַאלקפ א ןַא ןעוועג קפסי ןָא זיא סָאד=

 *לןַאפ ךיא לָאז סָאװ ;גערפנָא ןַא סימ 0 וָאש = לעת

 ןיב ןעמַאהג געלעמ סיקְצַאװָאלג קי דנענעייל- ,זא ,טנייהו יו קנערעג ךיא

 ."ךייא שוק יאָ, :ופפירשוצ רעד ןופ טהירעג ןעוועג0 ץלַא ןופ רעמו ךיא

 : !יישוק ַא א ַא ןקיש וצ ידב ,םינ מוזמו ןבעגסיוא

 טשינ .קנער ךעג .ריא) מקַארטנָאק ןפשרע ןיימ טעמתחעג, בָאה דיא

 יי "= - 5 ףקַארטנָאק ַא + שַאהעג ג ָאטקַאפ ערו ךומ 'ןבָאה יִצ) | ,ויעג

 רָאּפ?ַא רֹׂשפ נא גע ; עכעלפע טמַארברַאפ ךיא .בָאה םי גער פו
 ' רעשינָאפמיס רעד :ןבילברַאפ רימ  ןיא ןורכז ןיא עכלעוו ןיפ ,(?ןבָאװ
 .טכָאפיינש טנעגיריד רעד ןוא רעטסעקרַא
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 טבעווש ןוא רָאיזַאטנַאפ רערַאבלײהמוא ןַא ןיא רבד לעב רעזרנוא זַא
 דעקימורַא רער ןופ טײװ ױזַא .ןענעז סָאװ ,ןרעפס ןוא ןטלעװ ןיא םורַא
 ןיא סָאד -- גערב ןפיוא דמַאז םעד ןופ סגקלָאװ יד יוװ ,טייקכעלקריוו
 זַא ,ןרעלקוצפיוא ןעגנוווצעג ךימ עז ךיא רעבָא .רָאלק ןיוש רענעייל םעד|
 :ראפ דעה רעזדנוא| ייב ןעוועג ןענעז סעיזַאטנַאפ עטליפשעצ יד ןיא
 ,ןטפַאז;סנבעל םימ ןסיגנָא ךיז ןגעלפ עכלעוו ,אמויד ינינע ענייז ןפכַאלפ
 !וא ןערב ןיא ךעלסילשסיוא םֹויק ןכעלנעטלַא ופ } ט ק ַא פ ןרעװ
 ןבָאה דנַאפשוצ !?ןקיאור, ןיא .עיזַאטנַאפ רעמליּפשעצ ןופ טכיל ןיא
 םענעי םוא ןיא ןפָארטעגנָא עגולקסנבעל ,עשיטקַארּפ ,ערעטכינ ןשטנעס
 ןיוש מָאה .ועיַאילעיב !כלעװ ,ם 7 } ג ,"טָאידיא ןבלאה, ,"הסוש
 קידנבָאה ,ם ע ד כ ָא נ ןוא לַאנָאסרעּפ ןײז ןיא טרישזַאגנַא טַאהעג
 וטכ םעּפע טימ םיא ףיוא ןקוק ,גערב ןפיוא לָאמ עכעלטע ןפָארטעג
 ןטשרע .םייב לָאז רעמענרעטנוא רעמינעג ַאזַא ...ןקילב "ענעקָארשרעד,
 ,ןָאזעס:רעטַאעט רעגדָארג ןופ לַאנָאסרעּפ םעד קי דנלעטשנעמַאזוצ .,פירש
 טָאה סָאד -- ?טעשזדויב:שדוה ןײז ןופ פבור40 ןפר ַאװ סיור ַא
 ,פווייופ םוצ ,סָאװ ןוא .טימעג ןייז רָאטקעריד םייב ןעמסרַאֿפ טזומעג

 טַאהעג ךיז קפס .ןָא ךָאד טָאה רע ?רנעלברַאפ ?טהיסרַאפ םיא טָאה
 ;אעפ .רעװקסָאמ ןיא רשפא ,ןרעפסײלוש יד ןיא םיא ףיוא טנערפעגכַאנ
 ןרישזַאננַא וצ דוסי ַא טַאהעג רע טָאה קפס ןָא ?טפַאשלעזעגרעט
 טקוקעגוצ טאהעג ךיז טָאה רע רעמ סָאװ רעבָא ...רָאיטקַא ןגנוי םעד
 ,העש 2 ןופ ךשמ ןיא טנָאקעג טָאה רעכלעוו ,?טסיטרַא , ןקיזָאד םוי
 רעמ ץלַא ,שרָאוװ ןייק ןדערסױרַא טשינ ,ַאװַאשטנַארַאס טימ קידנריצַאּפשי
 .םימעג ןשיראינערּפערטנַא ןייז ףיוא רענפומעלַאק ןרָאװעג םיא זיא

 עי לָאמַאטימ ןוא

 ;יישט-  טנווָא םענעי םפוּפשעג טָאה ,רעפסעקרָא רעשינָאפמיס רעד
 !"עינַָאפמיס עשיטעטַאּפ ידע ,עינָאפמיס ע8:6 סי קסווָאק)

 *ץֿפטַאש , ןיא זירַאּפ ןיא ןָאטענּפָא ךיז טָאה רוחכ רעזדנוא ומימ סָאװ
 ;סעקרָא סנָאלָאק : דנומדע ןופ ןטרעצנָאק יד ףױא (0486164)
 ןיא .לײט ןטײװצ םעד טנעײלעג טָאה סָאװ ,רעד סײװ סָאד -- רעש
 = עי ןיא סָאװ ןסיווהער דיז רימ ןלעװ ,ןבעלרעד ןרימ זַא ,?ייס  ןמיפ
 ;עצ סג ע װ ַא ה טו ע כ --= ןגָארטעגנײרַא טָאה ריחי:ןב רעז דנוא ןֹופ
 --- םָאה שריגיריד - .לייפי 1044 םייב רימ וטלַאה ָאד .טהעצנָאקנלָאמ
 0הנ ןיב יב | .פ כ ָא פי ג ש



 ןײרַא ךימ קיזומ טגנערב גָאט ןקימנייה זיב טייהניק רעשייוו ןיימ ןופ

 ןופ :טגָאזעג טלָאװ'כ ,קורדסיואנליוו ןקיניזטסוװַאב ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא

 ,טפאזעגסרור רעװ ךיא ןעוװ .םוהַא ןיימ ףיוא --- "ףירגנָא  ןקימסול:סנבעל

 פ טלמעד ,קרעוװ ןשילַאקיזומ ןיורג א ןופ טלַאהניא ןטימ טליפעגנָא
 = ןיימ ןופ טײקטלּפירקרַאפ וד רופ א ןָא םימעג ןיימ ןופ וטדניוושי

 ןעלשיּפַאק יר ןיא ןבירשַאב יונעג בָאה ךיא ןכלעװ ,ןליוװ ןפעשמעילַאק

 ןופ םו טזָאלעגסױרַא טשינ דימ) טָאה רעכלעוו זוא ,ןרָאי:רעדניק עניימ זגעװ

 אפו וצ ןרעהפיוא טשינ ךימ םעוו ןוא דָאירעּפ דעגרוברעמעּפ ןיא םעלק

 .םייצו רעדעי וצ זוא םוטעמוא ןרעטיברַאפ ןוא ןגלָאפ
 הטכַאפינש רעטנוא עינַאפמיס רעשיפטעשַאּפ רעד ןופ קורדנייא םער

 יד טימ ןביײלנהרַאפ ךיא ןָאק ,1010 רעמוז ףָאהנרָאיאמ ןיא גנורישזיריד

 רעירפ ןענעז עכלעוו ,"עלפאש ,, רעזירַאּפ ןיא ןטרעצנָאק יד ןופ ןקורדנייא

 ...ןבירשַאב יונעג ןיוש

 ;לַאזָאצופײל , רענילרעב ןיא ןטרעצנַאק ערַאברעדנוװ יד טשינ

 טשיג טָאה טריגיריד ןעוװ ,ןיוװ ןיא ?קיצ רעכעלסענראפמוא רעד טשינ

 ;טרַאגנײװ --- ןעגַאמָאלעמ רעניוװ יד ןופ "טָאנּפָא,, רעד יוװ רערעדנַא ןייק

 טשינ ;("עשיטעטַאּפ , םיקסווָאקײישט טרעהעג ךיוא ךיא בָאה ןשרָאד) רענ

 רעטעּפש רַאי 18 טימ טשינ וליפא ןוא גרובסרעטעּפ ןיא --- שיקינ רוטרַא

 ןופ קורדניא םעד ןשיװּפָא טנָאקעג טשינ ןבָאה -- י גי נג ַא ק ס ַא ט

 | | .טנֹוװַא םענעי טרעצנַאק סטכָאפיינש

 00 רַאפ יװ ױזַא "קיזומ,זילב םפ ש י ג רימ רַאפ ןעוועג זיא רע

 ךיא יװ ר ע ס ע ב רעכיז ,ןכָאה סָאװ ,רערעהוצ 100 ערעדנַא יד ןופ

 רעד ןופ ןוא קרעװ ןופ ןטייהלצנייא ןוא םיטרּפ עלַא ןצַאשּפָא טנַאקעג

 ,ב  ט:ם וי אא ןעװעג רעצנַאק רעד זיא עלַא ענעי רַאפ/ ;גנוריפסיוא

 :ַאב ,ןטכױפַאב ןבעל סָאד ײז טָאה סָאװ ,ס ײ" ק כ ע? ר ע ײ פ ַא
 ,"בוט:םוי} ןײיק טשינ ןעוועג סע ןיא רימ רַאפ ...שכעלרעההַאֿפ ,טנייש

 :יװ ןיג וצ ןילּפמַאדש א ,ץנעטסיזקע רעטכַאװרעד ןופ גָאט ַא -- טרעײנ

 ןייק קידנבַאה טשינ ,געלפו ךיא !כלעוו ףיוא ,געטש:סנבעל ןיימ רעביא רעפ

 ,םישדח --- טפָא ןוא ,ןכָאװ ןופפ ךשמ ןיא ןביילב ,רָאטקַאפ ןשירעקעוװהעד

 ןעועג ןיבכ ךיא .טסָארפ יא ענמוקַאק:זיא ןַא יוװ יױזַא ,ךדעלנעװַאבמוא

 םענייא ןייק שימו טָאה סָאװ ,דיחי:ןב רעטעשטשעיּפעצ ,רעטעװעלַאבעצ ַא

 ןעמַאזניימעג ןייק ןעניפעג וצ ןענַאטשרַאפ טשינ !שטנעמ עקימורַא יד ןֹופ

 ןיײגכױרַא ןוא ,הזגור ןפורסיורַא ןשנַאקַאב םעיינ ןדעי ייב טנעלפ סָאװ ;ןושֿ

 2וק בָאה ךיא לײװ--- זיולב ךיא געלפו רעצנַאג ַא סעיצַאוטיס עכלעזַא ןופ
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 ...טצוּפעגכױא ןוא טגרָאזרַאפ ,טַאז קידנעײז ,ןבָאה טפרַאדַאב טשינ םענ

 =יפעג וצ טקיפײנעג ךיז טלָאװ דיא ןעוו ,ןעוועג רימ טפָאװ רעטיב ןוא רעוושי

 :דעד וצ ךיז ?מימ רעדנַא זיא סע סעכלעוו יא רעדָא עיצקעל ַא ,לעטש א ןענ

 | .ּפָאק ןרעביאו ךַאד ַא ןעגניד ,דעבו ַא ןָאטנָא ,ןרענ
 -- ןפָארמעג ןטרָאג ןיא ךיא בָאה ףָאהנרָאיאמ ןיא טרעצנָאק ןכָאנ

 :רעװ ןעצ ַא רימ ןופ ןרעהוצסיוא ןזיװַאב טשינ טָאה רע .ןװעיַאילעיכ
 | .טלַארטשעצ ךיז טָאה םינּפ ןייז יװ ,רעט

 /+עג רע םמָאה -- !שטנעמ רעדנַא ןַא טנייה רימ ריא טײז םעּפע } -

 אנירעטַאקעי וצ טמוק ..ףןעזעג טשינ רָאנ ןכלעזַא ךייא בָאה'כ --- ןכגָאז

 | !אנוועיעגרעס

 ,ןוא ריא וצ טריפעג ךימ רע טָאה ,םערָא ןרעטנוא ךימ  קידנפלַאה

 טָאה יז .ןָאטעג גָאז 8 לימש ריא סעּפע ,סיוהָאפ םירש רָאּפ ַא קידנכַאמ

 טפַאשלעזעג עניילק ַא ןייטש טזָאלעג ,רימ וצ טיירדעגפיוא קיטסַאה ךיז
 .טנַאה רעטקערטשעגסיוא ןַא טימ ןעגנַאנעגוצ ןוא

 .ןשיטלאב ןופ גערב ןפיוא ןוא טלעװו רער ףיוא ךָאנ טבעל ריא --

 םשינ ןוא ענליװ ןיא גנַאל ןיוש ופנעז ריא זַא ,טנימעג ןבָאה רימ ?םי

 טימ ךיז קימײנ רַאפ ןפלאהעג טשינ טָאה ריא סָאװ ןפיײרגַאב טנָאקעג

 ?גנַאלנכָאװ ןלַאפרַאפ ריא טרעוו עשז ווו ...ןענעגעזעג וצ זדנוא

 :ַאמ ןיא טשינ ,ַאנװעיעגרעס ַאנירעטַאקעי ,ןלעבור ןיא ןיווװ דיא ---

 !ףָאהנרָא"

 =וד ןופ ןוא ןלעבוד !ייק ףָאהנרָאיַאמ ןופ ןוא !עיטיװושסװַארדז -- =

 טנ ָאקעג טשינ ריז ריא טָאה ?עזייר םישדהח 2 זיא ףָאהנרַאיַאמ ןייק ןלעב

 ...ייט זָאלג א ףיוא זחנוא וצ ןעמוק ווו ןבַײלקסיוא

 ענליו ןופ יוװ רעטנעענ ךס ַא זיא ףַאהנרָאיַאמ ןייק ןלעבוד ןֹופ ---

 שטיװָאמַארבַא .ינעגועי רעבָא ,אנוועיעגרעס ַאנירעטַאקעי ,ענדָארג ןייק
 ענליו ןיא סַאגןעּפָאש ןופ טרישרָאּפסנַארשרעבירַא טשינ ךימ ךָאד טָאה
 .ענליוו ןיא רעטַאעשײטַאטש ןזיב

 :ַאמ ןייק ןלעבוד ןופ ןעמוק ןטימ תוכייש ַא רַאפ סע טָאה סָאװ ---

 ?יוט ןעקנירפ ףָאהנרָאי

 רעביא ןײגוצמוהַא טסול ּפַאנק בָאה ךיא !תוכיישיעסיוהג א רעײז -- = יו

 ןיא ןליּפש טשינ ךימי ןזָאל םָאֹוו ,תוביסו עקיבלעז יד בילוצ הףָאהנרָאיַאמ

 ...ענליוז

 םענעשַאלרַאפ ַא טימ ןֹוא *ךָאטש ,,. ַא יו ןעמונעגפיוא סע טָאה יז

 =ענ טָאה יז סָאװ ,טפַאשלעזעג רעד וצ קעװַא ןוא טרעקעגּפָא ךיז קילב
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 -ער ךיא זַא ,ןענַאששרַאפ טוג רעבָא טָאה װעיַאילעיב .ןזָאלרַאֿפ טַאה

 ,ןעניווו וצ םביולרעד טשינ ןדיי טרעוו ףָאהנרָאיַאמ ןיא םָאװ ,םעד ןגעוװ

 רעקיזָאװ רעד ןזַא .ןליפש ֹוצ רעפאעט רענליוו ןיא יװ ױזַא טקנוש

 ועיַאלעיב טָאה "טקנוּפ רעכַאװש, א רימ ײב ןיא "טקנופ,

 די ַא ןעװעג רע זיא ןײֿלַא תויח ןוא ,טסוװשג ןייש קפס םיש ןָא
 טָאה ,(ןרעקמוא ךָאנ וצרעד ךיז ןלעװ רימ) ןביופג םענװַאלסָאװַארּפ ןופ

 ליטש ןוא טנַאה ןייז טקערטשענסיוא ?כיימש ןטמירקעגסיוא ןַא טימ רע

 :ןפדערעגסיױרַא

 ןיב ךיא ."קידענג ןיא טָאג רעבָא ,קידארומ זיא םופח רעדע ---

 רעבָא ,ןײלַא טניימ ריא יװ רעכיג ןליּפש עגליוו ןיא טעװ ריא זַא ,רעכיז

 וצ 9 רַאפ טמוק ןגרָאמ ןוא ןטעב גנַאל טשינ ךיז טזָאל ןעוטסָאװ רעדײא

 סטוג סָאדלַא .גנומיטש רעטוג ַא ןיא ןעז ֹוצ ךייא ךימ טיירפ סע ...יײט

 | !ךייא

 עג ןיא עדַארטסע:;טרעצנָאק יד) ןטרָאג ןיא טנװָא םענעי בָאה ךיא

 ןשיװצ ןטרָאגנ ןפקעדַאבמוא ןעיירפ ןפיוא ,גערב עמַאס ןפיוא ןענַאטש

 ןטנעגיריד !טמירַאב רעטעפש םעד ןעזרעד (ןופייווק ןוא ןבמולק עקיטכערּפ

 רָאי ַא ןופ טענוהב רענייש ַא ןעוועג רע זיא טלמעד :גרעבלעטיפ שזָאגעשזג

 .ןרעטש ןכיוה םוהַא רָאה עצרַאװש עטכידעג ּפָאק ַא טימ 0

 ןַא טניוװעג טָאה ,טניוועג ןלעבוד ןיא כָאה ךיא וו ,ןָאיסנַאּפ ןיא

 ךיז ןוא געט עצנַאג ןציזּפָא געלפ ךיא ןכלעוו טימ ,רעליּפשיש רערעטלע

 ,רעסישזער ,רָאיטקַא :טסנוק ןופ ןגַארפ רעביא "ןעלגערּפ, ןוא ?ןכָאק

 ...ןעצסנאזימ ,גָאלַאיד ,גָאלָאנָאמ ,עלָאר

 יװ --- טסוושג טשינ טלמעד| בָאה ריא סָאװ ,סָאד זיא קידריווקרעמ

 וצ זיא ,טדיישעג דיז .ןבָאה רימ יוװ ,םעד רָאנ ץרוק טשרע ...םיא טפור זעמ

 זיא ןָאיסנַאּפ םענעי ןיא רָאיטקַא רעשנרָאיַאב רעד זַא ,ןעגנַאנרעד רימ

 !םײהלעדַא טרעבָאר ...יוװ רערעדנַא ןייק טשינ ןעוועג

 ןצעזַאב וצ ןפסולגרַאפ דיז טנַאקעג טָאה רעקינַארט ןטמירַאב םעד זַא

 ..לבׂש ןפיוא ךיז טגייל סָאד -- ןָאיסנַאּפ םענעדײשַאב א ןיא ַאמינגַאקניא

 :גואיצַאב עקיצרַאה יד ייב רע טָאה סָאװרַאפ --- ןיא ךעלדנעטשראפמוא

 טשינ ,געט עטשרע יד ןופ טלעטשעגנייא ךיז ןבָאה זדנוא ןשיװצ סָאװ ,ןענ

 ןָאק ָאד רעבכָא ,"עקסַאמ,} יד םינּפ ןופ ןעמענוצּפָארַא קיטיינ רַאפ ןענופעג

 טשינ ןטרעבָאר ןופ בָאה ךיא .װימָאמ רעדנַא ןַא טקריװעג טָאה ןייז

 2 ר ב, :"עמהיפ, יד --- ןעמָאנ ןייז סיורג יװ ןטלַאהעג "סיורג, ױזַא

 2יוש 2 עמוג רעײז .ןטּלַאה וצ ןעגנוווצעג טָאה -- ''ם ײ ה ?ע דא ר ע ד
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 - ןופ ףױפרַאפ ןיא ךיא בָאה סָאד -- "םילורג , ןייק טשינ רעבָא ,רעליּפש

 םימרעד ןוא רענפרַאּפ ןײמ ןרעה טזָאלעג קפס ןָא וסעומש ערעזדנוא
 | .חוס םעד רימ רַאפ ןקעדטנַא וצ געוװ םעד ןכַאמרַאפ טנָאקעג

 :ַאמ ןייק חשיסנ ןיימ ןופ 'יחרוש עטשרעטנוא ,, יד ןכַאמ ןלעװ רימ
 בָאה ךיא ,טנעמעשזַאגנַא ןטשרע ןיימ !גירק !עמוקעג ןיב ךיא :ףָאהנרָאי

 :עגנָא םעד טכיירגרער קידנבָאה ,קירוצ ןרָאּפעג ןיב ךיא ;ןגָארקעג םיא
 תיוא ,גניקריוװ עפיפ ריא ,העיסנ ןיימ ןופ ןכות רעד רעבָא ...לוצ ןטקרעמ
 טשינ-- ןעוועג זיא עיצולָאװע רעכעלרעניא ןוא טלַאטשעג ןופ געוװ ןיימ

 !ןײנ --- .ליצ םעד ןכיירגחעד ןֹופ טקַאפ רעלַאער רענעקורט רעד

 עקידנשיור יִּר ןופ סײלגַאב ןיא עינָאפמיס עטסקעז םיקסװָאקיישש
 ?םיס רעד תעכ טָאה סָאװ ,לדנענער טכייל ַא רעטנוא קיטלַאב ןופ סעילַאװכ

 סמערָא יד ןיא ןעמונעגניירא ךימ טָאה סָאד ֹופָא --- ןלַאפ ןבױהעגנָא עינָאפ

 :נײאַאב ,טרעבױצַאב ,ֿפשרעהַאב ךימ טָאה  ,טייקכעלנײװעגרעסיױא ןופ
 .עיזַאטנַאפ ןײמ | דנוצעע גנָא -- ןוא טסולפ

 רעכלעוו ,ענדָארג ןיא ןָאזעס ןיימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ּמינווָא םענעי

 298 יד ןא שי צַא גי ס לו ק ןופ ןטנעמָאמ ןענעכײצרַאפ וצ טָאה'
 :ַאעומ ןקיומרעדנוהרָאיבלַאה ןיימ ןופ ןשינעעשעג עקיברַאפליפ זוא עקילָאצ

 | | .געוושרעמ

 רעטמירַאב רעד ,ַאקשעשזָא ַאזילע ןופ טרָאניױװ סָאד ןיא ענדָארג

 ןיוש סייוװ רעטעלברעדניק עניימ ןופ .ןירעטכיד רעשיליוּפ רערעלוּפָאּפ ןוא

 םנעמיטנעס רער טצנַאלפרַאפ ןעוועג רימ ןיא ןיא ףיט יװ רענעייל ןיימ
 ךיז טָאה סָאװ ,עיזַאטנַאפ ןיימ ןיא .ןעגנוטסייל ןוא תונויסנ סנליוּפ רַאפי
 ןוא עינָאפמיס רעד ןופ ןדרָאקַא יד רעטנוא טנװָא םענעבירשַאב ןכָאג
 ןצירּפש יװ ,ןעזענסיוא רימ ןבָאה סָאװ ,?דנגער ןופ סנּפָארט יד רעטנוא
 ןיוש רימ טָאה ,טמַאלפעצ ןוא ןעגנוזעצ --- עילַאװכ רעטנעָאנ רעד ןופ
 ?סיוא ןיימ ףיוא גנוביוחהעד ןופ לָאבמיס ןימ  ַא יװ ןזיװַאב ךיז ענדָארג
 .ײֿפַאפ,, ןּקײמוהַא ןרעביא "גראב, א יו ;געװ ןטקיײװרעד

 טימ ,ענליוו ןייק ןעמוקעג ךיא ןיב ןצרַאה ןיא םכיל םעד טָא טימ
 :עגנָא םעד רָאנ ןכָאװ רָאּפ א ןיא ךיא ןיב גנולַארטשַאב רעקיבלעז רעד
 : | / .עגדָארג ןייק ןעמוק

 ןופ העיסנ רעקירחעש 9 ַא ךָאנ לכה .דסב ןָאגַאװ ןופ ןעגנַאגעגסיױורַא
 עג ןוא ?צעלּפ ןפיוא סיױרַא ,לַאזנָאװ םעד ןעגנַאגעגכרוד ךיא ןיב ,ענליוו
 | י ...םעלפעג יו ןבילב

 !ןעװעפ ַאד ןיוש ןיב דיא;, יָא
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 קָאטסילַאיב ןייק ענליװ ןופ ןרָאפעג ךיא ןיבקירוצ ןעצ רָאי א טימ

 -- רעדורב רערעגני סרעטומ ןײמ טניוװעג טָאה ןטרָאד :טסַאג וצ

 ב ןיוש ןיא רענעײל ןײמ ןכלעװ פימ ,"עשריה לקנָא רע דא

 2ַאב ,טלּפמעמשעונ *לקנָא , רעד וטַאה טָארקנַאב סרעטָאפ זתעב .טנַאק

 ךיא ןוא ,זדנוא ײב ןשיש ןוא קנערש עֶלַא ,סקַאװפירפ טםימ קידנסינג

 =פימ םיא גנומענרעטנוא רעװַאקעשש ַאזַא ןופ חור:תחנ סיורג טימ בָאה

 | .ןפלָאהעג

 =עג ןיא'ס .תוכוס געטי ערעדנַא יד ףיוא טסַאג ֹוצ ךיא ןיכ ןרָאּפעג

 גֹוצ ןיא .טסברַאה ןכעלמייהמוא ,ןטכייפ ,ןליופ ןופ רעטעוװ ַא ןענַאטש

 זיב ענליוו ןופ העש רָאּפ יד .רעלמייהמוא ןוא קיטסברַאה ןעוועג ךיוא זיא

 ףיוא .פײקיליװננַאפ רעקידנקירד ַא ןיא ןגיוצעג ךיז ןבכָאה ענדָארג
 םונימ 15 -- 10 א ףיוא ןלעטשּפָא גוצו רעד דיז טגעלפ עיצַאטס רעדעי

 רעקימעמוא רעד ןטינשעגנייא קיבײא ףיוא יװ ןבילבעגנ זיא חומ ןיא ןוא

 =עג טָאה סָאװ ,ףייפ ןגנַאל םרָאטקוהנָאק ןרַאפ ןקָאלג יירה ןופ גנַאלק

 | ...רעטײװ ןרָאפ רימ זַא ,הרושב יד טכַארב

 ,?ָאנדָארג) :טפירשפיוא ןַא רעטצנעפ ןכרוה ןעזרעד בָאה ךיא זַא
 ,ןָארעּפ ןרעביא ןײגכרוד ךיז ,ןָאנַאװ ןופ ןײגסױרַא ןסָאלשַאב ךיא בָאה
 =םיוא טָאה ןגער רעד ...מפוק עשירפ ןעגנילשניירַא ,סיפ יד ןכיילגסיוא

 ןביוהעגנָא ךיז סנקלָאװ עטכידעג יר ךרוד ןבָאה למיה ןפיוא ...טרעהעג

 בָאה ךיא זַא ,ךיז קידנסיװרעד ...ןײשגָאט ןופ םינמיק סעּפע ןּפוששכהוה

 ןפיוא לַאזקָאוװ ןכרוה סיוהא דיא ןיב ...העש עבלַאה ַא טשינ רועיש טיײצ

 י .סַאג

 ןוא ײװצ טימ טלגנירעגמורַא ,ץַאלּפ ןסיורג ַא ןעזרעד בָאה ךיא

 ןופ טיײקליטש יד םשרעהעג טָאה ץַאלּפ ןפיוא .רעזייה עקיקַאמש:יײרד

 ,טגעװַאב ךיז טָאה סָאװ ,ךַאז עקיצנייא יד ...תורבקה:תיב םענעזָאלרַאפ ַא

 =מנַא ןינב ןקיקָאמש:9 ןופ ךַאד ןרעביא סנקלָאװ ערעווש יד ןעוועג ןענעז

 םשינ ןוא ןעוועג וטשינ זיא שינעפעשַאב קידעבעל ןייק .לַאזקָאװ ןגעק

 ןענאטשעג ןיב ךיא סָאװ ,טונימ ןצפופ ,ןעצ יד ןופ ךשמ ןיא ןעמוקעגנָא

 .טייקטרעווילגרַאפ רעטולַאסבַא ןופ הכולמ רעקיזָאר רעד ףיוא טקוקעג ןוא
 ןופ חמש ןפיוא ןענַאטשעג זיא עדיײבעג:ןַאב רעד דַאפ טרַאה ץַאלּפ ןפיוא

 ךיוא זוא לַאפו םענעי זיב ךיא בָאה ַאזַא ...עמַאלב ַא -- םורַא רעטעמ 50 ַא

 רעצנַאג רעד רעביא ןוא רילָאק:זײמ ,יורג:לקנופ !ןעזעג טשינ רעטעּפש

 ...ריקַאל ןקירנעשטשילב ןופ: טכיש ַא טימ טקעדַאב יװ ױזַא גנעל ןוא טיירב
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 ?עבעל עקיצנייא ןוא עטשרע יד ןעזרעד ךיא בָאה טקנופלטימ ןטבער ןיא)

 '|ק יד גי א ןַא -- האירב עקיד
 ףגוא סיפ יד ,רעשרעהײחהזמ ַא ןופ עזָאּפ רעד ןיא ןסעזעג ןיא רע

 ,רעטייוו ןהעש עגנַאל ךָאנ זַא ,ןוחטב ןלופ ןיא טלמירדעג ןוא ,ךיז רעשו

 טרעטשעג טשינ החונמ עסיז ןייז טעװ --- רעירפ ןהעש עגנַאל יװ טקנופ

 | ....ןרעוװ

 ןקוק םיא ףױא זַא ,טליפרער קידנבָאה ,רשפא ...גנולצולּפ --- ןוא
 :רעד קידניא ןיימ ךיז טָאה --- האירב רעקידעכעל רעשייווצ ַא ןופ ןגיױוא

 =עג ןיא ץַאלּפ רעטסוּפ רעצנַאג רעד ןוא ,טרערורעצ ןוא טָארדַאב טקיפ;
 :*װרשענשדַאװנ, ןדליװ טימ טליפעגנָא ןרָאוװ

 יָא ב -- רע דלָא ב ! רע דלָא ה -- ר ע ד לָא הא

 | יָוָוַר ע ד

 :לאב רעדלָאה !רעדלָאב לָאמַארעדיװ ןוא !רעדפָאה לָאמַאהעדיװ ןוא

 : | | !רעד

 למיה ןקימסכרַאה ןפיוא סנקלַאװ יד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ ןיא

 רעטכידעג ןיא רעד ףיוא שער ןוא ?מיש ןטכירעגמוא ןרַאפ ריז ןפיולעצ
 | .דרע רעטליהעגנייא עטַאלב

 ןיא ,ןָארעּפ ןפיוא ,עדײבעגןַאב רעד ןיא ןפָאלטנַא ךיֹוא ןיב דיא

 .םייח עכעלפימעג א יװ ןזיוועגסיוא םציא רימ ךיז טָאה רעכלעוו ,ןָאגַאוז

 ךיא בָאה ,שריה רעטעפ םייב טסַאג וצ קירנציז ,קָאשסילַאיב ןיא

 בָאה'כ  .ןסעגרַאפ יירעדלאב:רעדלאה} ןטסיוט:קידלמופ ןשימ קידניא ןיא
 :לעװ ,?אצסָאקַא לאירוא, ןופ סענעצס 9 טרידומשסיוא רעומהנליח םענעי

 ' ,ןגָארטרַאפ םייהנגעלעג רעדעי יב ןָא טקמעד ןופ געלפו ךיא עכ

 רעֶד ןופ שזַאנַאב ןיימ טימ קידנעײנסױרַא ,רעטעּפשי רָאי 10 ןוא

 =לאה, םעד ,קידניא םעד טנַאמרעד ךיז ךיא בָאה ,עדיײבעגזַאב

 =יורפ עניימ ושיווצ טרעװילגהַאפ  ןייטש !בילבעג ןיב'כ ןוא ,יי"רעדלאבנרעד
 יד ןעגניז סע וװ ,טָאטש רעד ןיא רָאפ רימ טייטש סָאװ ,םעד ןגעװ ןעמי

 טרעההעד  בָאה- ריא--ווװ - ןּוא .עפרַאה .סָאקשששזַא . .אזילע ..ןופ, ,םענוהטס |
 ...קיידניא ןטרעדורעצ ןופ י"רעדלאב:רערלאה, םעד



 תונויסנ ערעווש .זז

 רעגנעל טשינ לכה ךס טרעיודעג טָאה ןָאזעס:רעטניװ רעצנַאג רעד

 רעבָאטקָא 1951 םעד ןביוהעגנָא דיז טָאה רע :געט 8 טימ' םישדח 4 יװ

 =ַאעט ןליּפש .1911 רַאװבעפ ןט:8 םעד טקידנערַאֿפ ךיז טָאה ןוא 0

 4-- זיולב טגעמענ טסָאּפ:יקילעיװ זֹוּפ ןכָאװ 7 יד רַאֿפ ןעמ טָאה רעט

 ?ערטנא יד זַא ױזַא --- עט40 יד ןוא עט:4 יד ,ע058 יד ,עטײ? יד :ןכַאװ

 ןטימ ןקידנערַאֿפ ן ָא ז ע ם םעד ןגעלפ (ןעגנומענרעטנוא) סעזירּפ

 2עג ןיא רָאװ:עצינעלסַאמ יד ןוא ."עצינעלסַאמ,, רעד ןופ קיטנוז ןטצעכ

 רָאװ יד טגעלפ םלוע רעד :ךָאושרעטַאעט עטכוזַאבפונ ןמסנייממא יד ןעװ

 םָאװ ,סנגָאמ יד ןּפָאטשנָא ןעימַאב ןוא ןליײוו ריז ,ןעגנערברַאפ ,ןעילוה

 טרעװ סָאר .שינרעגָאמ ןוא תוקחד ףיוא טלעטשעגסיוא ןייז ךָאנרעד ןלעוװ

 ןוא ןשינעעשעג עקידרעטייוו יד ןופ גנורעדליש יד ידכ ,טֿפײצרעד ץְלַא ָאד

 ב ;טפול רעד ןיא ץעגרע ןעגנעה טשינ ןלָאז ןשטנעמ ןשיװצ ןעגנויצַאנ

 לע יד ןופ טייקנדײשרַאּפ יד ןעמענַאב וצ ןייז דעלנעמ לָאז רענעײל םעד

 ןעמַאזוצ ןענָאק ןוא ןבעלנײרַא ,ןליפנײרַא ךיז םיא ןפור ריִמ עכלעוו ןיא

 ײב ןסַאה יא ,עטונ סָאד דמערפ רעד ןיא .ןביל יא י"דלעה , רעזרנוא טימ

 :װ ר 5 -- ןופ טלַאטשעג יד םוטעמוא ןענעקרעד ןוא עטוגפטשינ סָאד דיז

 ..ׂש ס גע פ ןע

 .ענדָארג ןיא ןָאזעסרעפניװ ביױהנָא םייב ,סע טסייה ,רימ ןטלַאה

 =:שרַאק , סוװָאכעשט ;ןסעיּפ ייווצ ןופ ןבָארּפ וצ !טַארטשגוצ זיא ןעמ

 ."ןליֹוװ רעטצעל רער, .סָאקנעשטנַאד:שטיװַארימע"ג ןוא "ןטרָאנ

 ןופ גנורעדלישּפָא רעזדנוא ןענַאמרעד רענעײפ םעד ןטעב ןזומ רימ

 ףיוא .ןגערפ ךימ טעװ ןעמ זַא ,טראוועג בָאה ךיא .יושישג סװָאטַאמלאד

 יא ןעװעג רימ ןופ ןיא סָאד ןוא ...היטנ ,קשח בָאה ךיא עלָאר עכלעוו

 ןוא) טנָאקעג טָאה סע עכלעװ םימ ,ןװיפָאמ יד ?ײװ .הפצוח יא ,תושּפש

 ש
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 ,ןבָאה ,רעטַאעט ןופ גנוריפנָא יד ןענעכער ךיז (טזומעג ןוא טפרַאדעג

 םימ טסנוּפ ןעמַאזניימעג ןייא ןייק ןבָאה טנַאקעג טשינ ,ךיז טיימשרַאפ

 ןיא םורַא טבעווש סָאװ ,ןַאמנגנוי ןופ סעיצַאריֿפסַא ןוא סעיזַאשנַאפ יִר
 10 ַא םעד ןופ ,ןרָאיטקַא 90 ַא ןעוועג ןענעז עֿפורט רעד ןיא ;"?סנקלָאװ;

 ןוא סעיציזָאּפ עטמיטשַאב טסעפ טימ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,"עקידנריפ ,

 ייב ונלעֹוּפ סָאװ ,רעגנַאפנָא ןַא .פ כ ע ר עקידנכילפסױרַא -- םעד ןופ

 .סעיציזָאּפ ע ר ע ײ ז ןופ זיא סע רעכלעוו ַא ףיוא ןרידנעפערּפ ֹוצ ךיז

 םיא טרַאש ןעמ .הטוש ַא -- קיטיצכײלג ןוא .קינהּפצוח ַא --- םדוק זיא

 ...סָאריּפַאּפ ןופרעכיורעגסיוא ןאו יו גנוגעװַאבטנַאה ןייא ומימ ּפָארַא

 - :יטַאמַארד ,עשימָאק יד :שלגנירעגמורַא ךימ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד

 יד ןופ ךשמ ןיא ןסיוטשנעמַאזוצ יד ןופ ןלַאפ עשימָאקיגַארפ ןוא עש

 וצ ןוא ןכַאל וצ טייצ ןבָאה ןוא ןעלדנַאהַאב ךָאנ רימ  ןלעוװ --- םישדח 4

 - ץמשרע יד ןופ "עיציזָאּפמָאק , רעד ףיוא ןלעטשּפָא ךיז רימָאל ָאד .ןצפיז
 .ןעגנולעמשרָאפ 2

 :ַאטשַאב ןיא סָאװ ,עלָאר ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה "ןפרָאגנשרַאק, ןיא

 =נעלסור ןקידנרעגנוה םעד טגנַאלרעד , :עזַארפ רעקיצניאנײא ןופ ןענ

 עזַארפ ןייא טימ ןָאק רָאימקַא ןַא זַא *!ןפנָארב ףיוא סעקיּפָאק 20 רעד

 :ַאב ,טליײצרעד ךיא בָאה -- "?רע ןיא רעװ, :ןגערפ םלוע םעד ןעגניווצ

 רעד ףיוא ןילרעב ןיא /װָאדינָאעל טימ ןעשעג זיא סנױזַא יוװ קידנביירש

 .?שמיװָאנַאהאי רָאדָאיפ רַאצ , ןופ גנולעטשרָאפ רעטשרע

 וטלַאמשעג יד זיא ױזַא) "רעיײגכרוד , ןטימ זַא ,טשינ קפס ןייק זיא'ס

 :רָאגנשרַאק , ןיא "ןענָאזרעּפ עקידנקריװ , ןֹופ המישר רעד ןיא םנכײצַאב
 .?מםימַאטס ,, ןייק טשינ זיא רע זַא ,ןזײװַאב רָאיטקַא ןַא ןָאק -- (ןמ

 / יד ג ַא ט ש א ב - יד ןגעוו ןדער וצ טנַאסערעטניא ר ע ײז זיאס
 םעד יא ןַאק קורדנייא רעד סָאװ ןופ :ץילבפויוא ןימ ַאזַא ןופ ן ל ײ

 ןלעטשּפָא טשינ םעד ףיוא ָאד דיז ןלעוו רימ רעבָא ?ןפַאשַאב ןרעוו לַאפ
 ;ר ַא ג ןיטולח? טָאה טנַאטויבעד רעזדנוא זַא  ,קידניב ןוא ץרוק ןגָאז ןוא

 עקידנעגיוװײב ?ײט ַא ןופ גנושיוטנַא רעד וצ -- ן ז יװ ַא ב פ ש ינ

 :ןּפער , ?קיטש ַא .לייט --- ןטסערג -- ןעטיײװצ ַא ןופ --- חור:תחנ םוצ ןוא

 . וטלמַאזעגנָא ףכית ןרעו ןרעדעי !געוװ :טַאהעג '"רוחב , רעד טָאה *עיצַאט

 :ַאמלָאד טַאהעג ריז רַאפ ןעמ טָאה ָאד ?"ןענַאװנופ , ,?יירעוװ, --- םיטרּפ

 ?ברוד רעד זַא ,ןטרַאװרעד וצ טקעלקעג טָאה ןײלַא סָאד --- רעליש ַא סװָאט
 . =קנָאק , א ךיז רַאפ טָאה ןעמ ןַא ןוא ןגָארטעגרעבירַא ןרעװו זומ טינש

 יח ןופ ןצימע טימ ןטסעמרַאפ ריז רעטעּפש:רעירפ טעװ סָאװ ,יטנער

 כה
 + שי



 קפס ילב ךיוא זיא "ןוװעיַאג,, ןליּפש וצ הישנ עקיריג ןיימ ןווא .ּפעקנּפרַאק ,

 ?רעד םצע ןיימ :טימשג םענעגַאלשרעד ןייֵמ ןופ ןצענערג יד דעביא סיורא

 ?זעיצנעפערּפ רענעשנווועגמוא ןופ זײװַאב ַא !עוועג ןיוש זיא טײקנגָאפש

 2פווא = ר ע מ טימ טרַאװעג ןעמו פָאה טויבעד ןפיוא רוציק ַא -- םייק

 ?רעוו:ס ןייז ווא '"רעיי גכרוד,, ןופו טלַאטשעג יד יװ טײקשטנַאּפשעג ןוא קרעמ

 טָאהו וושיַאילעיב !ןעשעג טשינרָאג זיא'ס --- ןוא .טנידרַאפ ץַאז רעקידרעמי

 לייא ךיא ;"עזוַאּפ ַא רַאפ ארומ בָאה ךיא; זַא ,ןזיװעגנָא עכָארּפ א ףיוא

 2קעריד|רעדו ,טניומשעג טָאהו רע ...ןפיױלשנַא ןוא עזארפ ןיימ ןדערוצּפָא ךיז

 רַאְפ סיורא דיִז ךיא זייוו רעפערבלוש יד ףיוא ןליּפש רָאי 8 רָאנ סָאװ ,רָאט

 טײקמַאזקרעמפיוא סרעיושוצ ןופ ףױלטנַא ןוא ןשטנעמ ןסינעג:טשינ אזא

 | !פ -- ןעמשנחרַאפ עניב יד ןַאק ךיא תעב ,!טונימ 9 זיא

 געט רַאּפ ענעי קידנטכַארטַאב ,ט צ י א ןַא ,ןיײז הדומ זומ ךיא

 --- ,ןעזעג סעּפע רָאי 90 טעמכ עקידהעטעּפש יד רַאפ!בָאה סָאװ ,גיוא ןַא טימי

 טנָאקעג טשינ כָאה ךיא ס ַא װ ר ַא 9 ךיא ףײרנַאבכ טציא טשרע

 ..םונימ 2 יוװ רעמ םֶלוֲע םער טנװָא םענעי ."ןפלַאה ,
 | | .רעטײװ ןײג רימָאק רעבָא

 ...ױזַא ,ןפַאש ַא יװ , 'הארנ וניא , ןַא יװ דרוה ךיא ןיב טנװָא םעד

 ןוא קנַאבלוש רעד ןופ ןעמוקעג זיא םָאװ ,שפנ ַא ןייגכהוד,, .ףרַאד סע יו

 סעצנַאװַאברַאק 40 ןופ . "ערעירַאק:רעלטסניק} ןײז ןכיוהעגנָא טָאה

 י ר .שדוח ַא

 ?בריד ןופ ?םייקיסעמלטימ ןופי טייק י יד ןעיצ טציא ךיז טעוװ גנַאל יוװ

 40 טנירק סָאוו ,,רָאיטקַא ןַא ןוא ,"גהונ ונהנמכ םלוע , !ופ ?טייקבעלמינש

 פעקנּפַארק יד ןרעטש םשינ ףרַאד ןוא רעמ ןייז טרעוװ טשינ ףרַאד .,לבור

 .גָאטײב -- ןעמעמָא ןוא טכַאנײב ןפָאלש קיאוה רעטַאעט רענדָארג ןופ

 !תעל:תעמ | ײ א טרעיודענ םָאה ,רענעיל ,עיצַאוטיס יד

 טליּפשעג ךיא בָאה "ףןליוו ןמצעל,, םָאקנעשמנַאד:שטיוװַָארימעינ ןיא = |

 ?רעד רע ןעוו ןפָארמענ ךיז טליפ סָאװ ,ןקילערא ןפלַא ןַא ןופ טלַאטשעג ַא

 ןרָאװעג ןפורעג ןענעז קָאװ ,ערעדנַא קילדנעצ ַא ןשיװצ - קידנציז ,טרעה

 טיופ זַא ,רעדורב ןרעגניי םענעברַאטשהַאפ ןייז ןופ האווצ יד ןרעהוצסיוא

 רעד ןופ שש פ ? ע ה ַא ןעמוקַאב וצ רע טָאה ?ןליוו ןטצעק ,, סרעדוהבי

 רעד רעכלעװ םימ ,יורפ רעד ןרעהעג לָאז טפקעה ערעדנַא יד ןוא השורי

 טלַאטשעג יד זיא גנולדנַאה רעצנַאג רעד ןיא ...ןוז ַא טָאה רענעברַאטשהַאש

 :עלצעזעג , רער םלעמשעגנגעקמנַא יורפ ?רעכעלצעזעגמואא רעד ןופג

 לי ,טריגירפניא יז ."ןלִיװ ןמצעל , םעד ןכערב .ןעמוקעג זיא םָאװ רעב
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 פא ַםוׁש עגייק ןפו ,"רעשומ, ןייק ןופ ,""ןוז , ןייק ןופ ,ןסיװ טשינ

 | | | | - ..."ןעגנושלעפ
 ;םימ רעטסע דנימ ןײז ןיא ּפָא י"רעכ כעלצעזעג , רעד טגָאז רעיא רעד

 יפ םייז רעד ףיוא םעישַאּפמיס ענײז עלַא ומימ ןצנַאגניא ןיא רע .ףליה

 ןיא רֶע זַא ,טרעהרעד רֶע ןעוו ,ןיולב ןוא האוצ רעקידרשוי סרעדורב

 יד רעביא רע טסייר ,סטוג ןוא בָאה ןכעלגעװַאב םֹוצ ףתוש רעבלַאה א

 םענ :עזנָארב םעד ןזומ ,סיוא טמוק ,ןעמ ומעוװַמ :עגַארֿפ ַא טימ גנונעײפי

 רענעגָאלשרער רעד וצ קידנה נעוו ריז ,ןוא "?טפלעה ףיוא ןכערבעצ רעגייו

 זיא רע זַא ,ריא רע' טגָאז ,קינ עמולּפ 'יןכעלצעזעגמוא, ןייז ןופ רעטומ

 לָאז - ..טפלעה עצנַאג יד ןוא קנַארש ןבלַאה םעד ,רעגייז ןבלַאה םעד לזומ

 ,גָאלָאנָאמו ןקיטונימפניפ ךרעל ַא רָאנ ןוא ,. !מ ייהחעטנוזעג/ ןצונ סע יז

 רע טמוק רעמ ןוא .עניב יד ,גנוציז יד ,גנולמַאזהַאפ יד רע טזָאלרַאפ

 . .טשינ

 ךיא קנעדעג -- גָאלָאנָאמ םעד ידזנ ע 2 ןַא ,ןגָאז ךעלרע זומ ךיא
 ריטנַארַאג ,דייר עטכַארבעג:ןביוא יד ןופ שייקכעלטקניּפ רעד רַאפ .טשינ
 טקיקעגנָא בָאה יא ױזַא יװ יונגע ג ץנא ג קנערעג ךוא .טשינ ךיוא ךיא
 ַאירַאמ ןירעליּפשיוש יד ױזַא יװ ;לגיּפש ןְפיוא; זנָארב ןופי רעגייז םעד

 טָאה ,רעמומ עגנוי יד טליּפשעג טָאה עכלעוו ,אוָאנַאקריק ַאנוַארטעיּפ

 ןוא ,ריא וצ קילב ןטרערשרַאפ ןיימ קידנעעזרעד/ ,ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא

 ריפ רעד וצ .קידנעיג ,טרעטישעגפיוא ןרָאװעג ןיֿב דיא יװ ,קנערעג ךיא

 .ןופנעמסידַאלּפַא ןופ רענוד א רעטניא

 ןיא ךיא - עסעיּפ יד) ןורכז ןיימ טשינ טריפרַאפ רימ טײװ יװ

 ;נַא ןַא ,"ןטלַא , םעד טשינ רעבָא - ,טליּפשעג ךיוא ןענָאזעס עקידרעשעּפש

 :האוצ רעד ,לַאקידַאר ַא ,"אפור רעקפמעיז , ַא ,?ץעיּפַארַאט,, :לָאר רעד

 .רַאפ וצ ךיז טימַאב "עכיבײל,, רעגרוברעטעּפ יד ןעמעװ ,רעטלַאװרַאפ
 ןעוועג ןיא סָאד :טכילפ ןײז  יירפי טביילב רע רעבָא ,ּפָאק םעד ןעיירד

 -- (.ןְרָאי ענעי "רעליּפשרעטסַארַאכע רס ַא יב ןלָארנױרק יד ןופ ענייא

 .טיצ עשּפיה ַא ןעגנַאגעג ךָאנ ןײגקעװַא *סנשלַא , ןכָאנ טקַא רעד זיא

 ?תיוא ןַא ןּפָאלעגנײרַא וועיַאלעיב זיא טקַארטנַא ןטסטנעַאנ .ןתעב רעבָא

 רעקידנעטש ןייז טיול) קירנסייב ,סורהרַאפ טימ ןפורעגסיוא ןוא רעטגערעג
 :רענניפ יד ףיוא ?גענ יד (םייהניווועג |

 ןטימ ןָאזעס | .םעד . ןענעפע וצ ןסיוטשעג ךימ טָאה חור רעד --|
 | | *!ןטרָאגנשרַאק

 ןיא רימ וצ ןדנָאװעג ד ךיז .רע טָאה ?ביימש .ןרעי דנוזַאב .ַא טימ ןוא -

 לה



 וצ ןָא טבייה רע זַא ,ןיז םער ןיא סעּפע :םייקנדירפוצ ןייז שקירדעגמיוא

 .ןזירּפרויס עמענעגנָא עקידרעטייװ רימ ןופ ןטרַאװרעד
 רימ ןבָאה ,גנוטיירגוצ עדילָאס א ןעגנַאגעגכרוד טנעז ריא זַא --

 םָאװ טײטשרַאפ ןוא טנעמַארעּפמעט ןתמאי וַא מָאה ריא רעבָא-.טסזוועג-

 .הלעמ עטרעווביוק ַא רָאג זיא סָאר .טיט ריא-

 ַאפ עכעלפע ןעמוקַאב ןכָאװ עמסטנעָאנ י- ןופ ךשמ ןיא בָאה ךיא

 ןריזַאב טנָאקעג טשינ טָאה גלָאפרעד רעד רעבָא .ןלָאר עכעלטרַאװשנַא
 =ביו ךס ַא .טייקטבאנאב רעשירעליּפשיש ןופ ןעננוכײרגרעד יד ףיוא

 ןוא ןרעה יד טיט ןושל ןעמַאזנימעג ַא ןעניפעג -- ןעוועג ןיא רעקיט

 בָאה ןושל ןקיזָאד םער ןוא .עּפורפ רעד ןיא ןעמַאד יד טימ .רקיע רשד

 םיא ףרַאד ךיא ןזַא ,טסווועג טשינ ןוא םכוזעג טשינ ,ןענופענ וטשינ ךיא

 .ןבָאה

 =ענפָא ,םַאזניא ױזַא טקנוּפ רעטַאעט רענדָארג ןיא ןעוועג ןיב ךדיא

 :עלַא ןשיװצ רעטעּפש יוז ;רדח ןיא--- לָאמַא יו טרילָאזיא ןוא םרעדנוז

 ןופ טהיפעגנָא קידנעײז ,טלדנַאהעג ,מליפעג ,טבעלעג ןבָאה סָאװ ,ןעיכ

 .,ןפביוסיוא ,רענעלּפ ,תונוכ עכעלגעטלַא ןופ ,סעיצַאריּפסַא עפערקנַאק

 עמיײיוװ יד ןיא ץעגרעה יוװ ,יױזַא ומבעלעג בָאה ךיא ...ןליצ ,ןעגנַאלרַאפ

 ..סנקלָאװ יד רעביא ,ןרעפס

 טימ ןעיצַאב רימ וצ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא ערעמלע יד/
 ןופ ןקורדסיוא טימ ןסירגַאב ךיס טגעלפ ןעמ .עיטַאּפמיס רעסיוועג ַא

 םעד, :ךרעל יװ ,ןזַארפ עשיטעפַאּפ טימ ,"גנוטכַאביױה; רעטריסרַאפ

 *!דובכ ןוא גנוטכַא --- ןטרעװטסנוק עכיוה ןופ רעצישַאב ןוא טַאנעצעמ

 ךיהווװ ןוא ךיז םמענ סע ;ענַאװ ןופ ןענַאטשרַאפ יש י נ בָאה ךיא

 יבגק גנופלַאה עלַאינָאמערעצ ענעכירטרעביא !?ענעזָאלב בעגנַא, יד | טליצ סע

 קיאיר ןוא ןענופעגניא טשינ ךיא כָאה םייקיליװזייב ןייק רעבָא ,רימ

 .עסיוועג ַא וליפַא טקעטש ָאד ביוא ,זַא ,קידנמלַאה ,םעד ףיוא פרי גַאער

 - .הזנור ןָא ןעמעננָא טײלבַאפ עטלַא ןופ סע ךיא ףרַאד ,עינָאריא עזָאר

 / ןופ קזֹוח ןעז טלָאװעג םעד ןיא ןבָאה םירבח  ש'ג גו י .יד רעבָא)

 טימ זיא סע יװ ןריגַאער לָאז ריא זַא ,טרַאװעג ןוא רימ יבנל ןרָאינעס יד

 .ערעטלע יד טימ ןגירקעצ ךיז --- םורַא ױזַא ןוא טסעטָארּפ טימ ,סעכ

 ,ןעניימ - ךיא געלפ -- םישדה ענעי קידנענָאמרעד -- ןרָאי עגנַאל =

 +ר ע ט ק ַא ר ַא כ יד ןיא ןגעלענ ןיא טײקמַאזנייא ןיימ ןופ הביס יד זַא

 רַאפ יז ןופ .בוה םער ןפלַאהעג ֿבָאה ךיא .ןנעלָאק . עניימ ןופ  ן ג ו צ
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 :ערברַאפ , -- טשינ רועיש ,םיעשר ,"תולוע ילעב, ַארַאפ סָאװ עדוי ימ
 ;עט ןיא ןבעל סָאד ,ללכב ןבעל סָאד ןעמונַאב קידנבָאה --- טנייה ..."רעכי
 .ןיא ןשינעטלעהרַאפ רענדַארג עניימ קידנשכַארטַאב ,ןוא ,טרפכב -- רעטַא
 ...זַא ,ךיא סײװ ,גנוראפרעדסנבעל ןיימ ןופ טכיק

 ןעוועג ןענעז ךימ םורַא ןוא "רָאיזַאטנַאפ, ַא ןעוועג ןיב דיא זַא
 ;עלנעטֿפַא רעד ןיא זַא ,טניימעג טלמער בָאה ךיא .ןששנעמ עשושפ ---
 סנעמעוװ ,רעטַאעט ןיא ןטעברַא עכלעוו ,ןששנעמ ןופ קישטקַארּפ רעכ
 ןשטנעמ יד סָא זַא --- טסנוק ןופ ןטרעװ ןפַאש ןיא טײטשַאב |} ב עה
 ערעײז ןופ ןרעבימפ עלַא שימ ןבענעגרעביא שסנוק רעד ןײז ן| ז ו םו
 .תומשנ ןוא רעבייל

 ףיוא ןקוק ןוא ןטהַאװרעד וצ ןיױשרַאּפ 29 ענעי ןופ סעכלעזַא רעבָא
 ןעגנַאלרַאפ ןוא תוישנ ער ע ד ג ַא ןבָאה ײז סָאװ ,רַאפרעד םורק יז
 סָאװ ,םער וצי ןעגנערב ט ז ו ס ע ג ,ךיז טײטשרַאפ ,טָאה סָאד ---
 ,ןכַאלּפָא טירש ןוא טירט ןדעי ףיוא רימ ןופ טגעלפ ןעמ ;ןעשעג זיא
 :עג ןַא ,ײז ןבָאה טליפעג ?לײװ ,תועשר ןוא טייקנסיברַאפ םימ בוה סָאד
 מ ס ג ר ע -- תועדה לכל רעבָא ,טכעלש רעדָא שוג זַא  ןד י א ןיב ןטכע-
 ןיר ,טכַארבעג רעהַא ןעמעלַא טָאה סָאװ ,רַאז רעד ד על ר ע ןוא
 עמליפעגסיוא ,ןכָאװ ,טכענ ,געט ךרוד ןעמ טלנומש -- םורַא ןוא ,ך י א
 ןבָארּפ יד ףיוא ...תורכש טימ ,טײקנסַאלעגסיוא טימ ,ליּפשנמרָאק טימ
 רימ םורַא ןליּפשּפָא סיוא גָאט ןייא גָאט ךיז ןגעלפ *טעברַא, רעד תעב
 ,רוּפש ןַײק םעד ןופ טשינ טָאה טייקכעלקריוװ עקיטנייה סָאװ ,סענעצכ
 | .ןמיס ןווס

 =ישזער םעד טגָאזעג ךיא בָאה ןבָארּפ עפשרע יד ןופ רעניא ףיוא
 טשינ טולָאסבַא ןיא ,רָאפ רימ טגייל רע ןכלעװ ,גנַאגרעביא רעד זַא ,רעס
 | |  ...םריװיטָאמ

 .םונימ 8 ףיוא רעטכעלעג ַא םורַא ןכַארבעגכיױא זיא
 יפפ ר י װ י ט ַָא מ, ?טנָאזעג רע טָאה סָאװ ?סָאוװ -- |

 ?לעמ ַא סנצעמע ןפוהּפָא זופ לַאפ ןדעי ייב ןעמ סָאה גָאט םענעי ןופ
  טצונאב ריז .ןעועג םיכסמ טשינ ןיא רעטייווצ רעד רעכלעוו טימ ,גנוד
 ר י װי ט ַָא מס ןוא חומ םעד טשינ רימ יירדרַאפ , :ירשעגסיוא ןטימ
 : | | יה : : *!משינ

 טשינ טָאה ןטײװצ םעד רענייא ןוא .ײװצ ןעװעג ןענעז ןרעסישזער
 ? שנ -- "רעסישזערטּפיוה,, :לטיפ ןטימ רעטשרע רעד .ןקוקנָא טנַאקעג
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 רע זַא ,טרעהעג רעטעּפש בָאה ךיא) יקסלָאװזיא שפיװשיליסַאװ יַאלָאק

 יד ןופ םענייא ,װָאנַאװיל רעליּפשיוש ןקישכערּפ ןופ רעטמָאפ רעד זיא

 .("רעטַאעפ טסנוק ןשימעדַאקַא רעװקסָאמ, ןקישציא ןיא "ןלײז

 ךיז טָאה רימו ןוא ,ס9 רַאי ַא ןופ שטנעמ ַא ןעוועג זיא יקסלָאװזיא

 -עעזפיוא ןַא ןייז וצ !עװעג פלַאװ ופרָא רעתמא ןייז זַא ,פכודעג דימת

 ליגביילג ,זַאנ עשיטניה א יװ טלַאק ...עיזַאנמינ ןסַאלק עלעטימ יד ןיא

 טשינ רע טגעלפו -- טכַאנ ןופ ןוא גָאט ןופ ןעגנוניישהעד עלַא וצ קיט

 .רענײזנשַאט ןיז ןופ לפייק ןפיוא קַאלערב םעד טנַאה ןופ ןזָאלסױרַא

 רעדָא ?"ןעמעלכָארּפ, ןגעװ טדער רעוװ ,י"טסנוק , ןופ ןגַארּפ ןגעוו

 ןוא .זָאלקעװצ ןעוועג טלָאװ -- ןגַארפ עכלעזַא בילוצ "ןמקילפנַאק , רָא

 שטיװעיליסַאװ יאלָאקינ .ךערּפשעגע ַא ןריפרַאפ וצ םיא םימ שירַאנ

 ,גננוניוטשרער ןופ קורדסיוא ןַא טימ ןגיוא רַאּפ ַא ןלעמשסיוא טגעלפו

 טריפהַאפ (ןעוועג סע ךיא ןיכ ןלַאפ בוה סָאד) רעצימע זַא ,קידנרעהו

 ןבערּפשעג יד יוװ ןרעכעה ַא ןָאש ַא פיס םעומש ַא םעמעט עכבלעזַא ןגעוו

 סָאװ וצ .קרַאמ ןפיוא רעיא רעדָא ,טשרוו רענעקורפ ןופ ןײרּפ ןגעוװ

 ןעװ ,זַאד ךיוא ןפיײרגַאב טנַאקעג טפשינ רע טָאה "ךיז טכָאק , רעצעמע

 סָאמ עסיוושג ַא טרעדָאפעג ומַאה סָאװ ,גָאלָאנַאמ ַא טדערעג טָאה רענעי

 ,טנוָא ןיא ףיורעד טייצ ןייז ךָאר טעװ ,וליפַא ָאי ןיוש ביוא ..."ןוורעג,

 :ָארּפ ףיוא ןוורענ ןרילרַאפ סָאװ וצ ...םלוע רעד ןציז טעוװ לַאז ןיא תעב

 ?בימש רענעטלַאהַאב ַא ןליּפש ןלַאפ יד ןיא םיא יב טנעלפ טפָא ?עב
 ...ןּפיל יד ףיוא

 נא ץנַאג ַא -- "רעפיוס , :ןסייהעג טָאה רעסישזער רעפייווצ רעד

 זיא ,80 רָאי ַא םיוק ןופ -- םייצ רענעי וצ שמנעמ ַא !טלַאמשעג ערעד

 ;ערָאמ רעטסיינ רעד ןופ ןעעדיא:רעטַאעפ טימ ןעגנורדעגכרור ןעוועג רע

 :עט ןוא ןשטנעמ ענענַאטשעגּפָא יד וצ טסעמַארּפ ןוא הזגור ןגָארטעג

 ןסייטשעג םיא טָאה סָאד ןיוש ןוא ,קיטקַארּפײגָאפ רעקידנפיוק ןופ םישי

 עטשרע יד ןופ טָאה רע םגה .רימ וצ עיטַאּפמיס !יײז ןרירַאלקעד וצ

 עטלַא ןצריטשוצמוא , ןצנעדנעפ ןַײק ןזַא ,ןרלָאמסעג טירש ןוא ןהעשי

 :רענָא "רוטַאנ:רעלטסניק , רַאפ רעבָא ,משינ ריס ייב רע טעז "תוחבזמ

 :רַאֿפ טימ רע טעװ ןפעברַא רימ םימ ןוא ןשינעלקַאװ ןָא ךימ רע טנעק

 ןטסעפ ןופ טקנוּפ ַא ןכָאה טנָאקעג ןיוש ןפוא םעד ףיוא ךיא טלָאוװ .ןגינעג

 עפיט ןוא עמשרע יד םכַאמעג-"ןָאוטפַאב,, ןקיזָאד זיא רעבָא טָאה .ץיטשינָא

 ןסיוטשעג םיא טָאה חור רעד, סָאװ ,גנרעױדַאב סװעיַאילעיב "דָאל,

 :ישזער טָאה קיטש סָאד ..."ןטרָאגנשרַאק , ןטימ ןָאזעס םעד ןביוהוצנָא



 ;טּפיוה םעד טשינ ןיא םיא סָאװ ,טקַאפ רעד ןוא ,רעפיוס דעלמענ טריס
 -- '"החיתּפ} ןופ לקַאטקעּפכס רעד ןרָאװעג טפױרפרַאפנָא זיא רעסישזער

 ?זיא ןסיוטשוצסיורא עיציזָאּפ עטסעפו ַא רַאפ ןזיוועגכיוא םיא ךיז טָאה

  עטשרע, יד ןָאזעס ןיא ןליּפש ןוא "יײרעסישזערטּפױה , ןופ ןיקסלָאװ
 םכױהעגסױהַא טָאה לַאזרעיושוצ ןופ םעטָא רעסייה רעד רעבָא .יי?דיפ

 :"ףןליו ןטצעל , םעד ןענעײל ןופ ענעצס רעד ןיא טשרע רעפאעפ ןיא

  גידתושלחבלַאה ַא טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןיא "ןפרָאגנשראק , רעד

 הצָו טע טי לַא ר ס ײג  װ ע כ ע ? פ ע ה ןופ גנויצַאב רעק
  ןזיב לאז םעה טליפעגנַא ?קַאטקעּפס ןטשרע ןפיוא ומַאה סָאװ ,םלוע םעד

 .קידיײל בלַאה ןעוועג רעטַאעט סָאד ןיא ןגרָאמ ףיוא ןוא לקנעב ןפצעל

 + ?נשראק ןופ טשינ ןביוהעגנַא ןעמ טָאה זרנוא ןגעװ | ד ע ר רעבָא
 | ..."ןליוו ןפצעל , ןופ טרעײנ ,"ןטרָאג

 זיא םיא .סע טפור ןעמ יװ ,"םילכ יד ןופ סױרַא , טושפ זיא רעפיוס
 רעד וטשינ ןלעװ ?ןגעוו ענעשַארדענסױא עטלַא , יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק
 ...ןעומפיוא ענייז ןופ ;טייווק ןוא ןּפסָאנק יד ןעילבעצ ךיז קירעהעג ןזָאל

 :עשט ֹוצ ןיא רע ןַא ,ןעמענַאב וויטקעיבָא טנַאקעג טשינ ךעכעג טָאה רע
 ןיא - ש פ א -- ןכָארקרעד גנוריפפיוא ןייז ןיא זַא --- ןסקַאװרעד ןװָאכ
 רימ תעב ,טלַאהניא ןטריצילּפמָאק רעײז ןוא ןכייר: ןופ טנעצָארּפ 20: ַא
 ביוא --- רעיושוצ םעד ןגָארטעגוצ טעשזויס סעשטיװָארימעיג ןופ ןבָאה
 ופנעצָארּפ 90 תוחּפה לכ7 ןיא ,100 עצנַאג יד טשינ

 ןירג ןפָאלעגמורַא ,ןּפיל יד ןסיבעג "רָאטַאמרָאּפער , רעזדנוא טָאה
 האנש רעמ רךָאנ פיס  ןעגנורדעגכרוד ךיז ןוא םורדרַאפ ןופ לעג ןֹוא
 .פסנוק רעד ןיא ןשינעקישנָא ?עטבעלענּפָא , יר וצ ןרָאצמירג ןוא

 יי 6

 :עגכיוא זיא ?קַאטקעּפס ןטייווצ ןיא גלָאפרעד ןופ קלח ןבייל רעד |
 יד ףיֹוא םתוח ןקיטנעק א טנײלעג ףכית טָאה סָאד ןֹוא ,רימ ןלַאפ
 ןופ רעדילנטימ ערעדנַא ןשיװצ --- ייפ ,רימ וצי ייס --- םורַא ןעגנויצַאב
 רעד ."ןטהעוװ- ןופ גנוצַאשרעביא, ןימ ַא ןעמוקעגרָאפ-.זיא'ס  ;וויטקעלָאק
 :אראפ , ןופ עלָאר יד טליּפשעג טָאה סָאװ ,רָאיטקַא רעטינעג ,רעטלַא
 רעטכעלש רער וצ ענימ עטוג) ַא טכאמענ החירב תילב טָאה ,יץעיּפ
 - .רָאפ רעד ןיא ןיא טלַאטשעג יד זַא ,טקרעמַאב טשינ ומכ ןוא יליּפש
 / טשינ םיא סע טָאה תחנ ןייק .ץַאלּפ ןפשרע ןפיוא סױרַא טשינ גנוקעטש
 רעויסערגָארּפ ,רעכעלרע ןַא ,טקַאמ טמימ שטנעמ ַא ,רעבָא .טפַאשרַאפ
 סע יװ ,ױזַא ןגױצַאב ךיז רימ וצ רע טָאה --- רעופ רעכעלטפַאשלעזעג
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 טימ טוט סָאװ ,רבח ןגנוי ַא וצ לַאנָאיסעפַארּפ רעטלַא ןַא ןעיצַאב ךיז ףרַאד

 שטיװעיַאלָאקינ רימידַאלװ, .טעברַא ןייז ןײזטסוװַאב ןרָאלק ןוא סיילפ

 ַא ןופ פיט ַא .רָאיטקַא רעטלַא רעד טָא ןפורעג ךיז םטָאה '"וָארימידַאלװ

 טזומעג ךיז טסנוק םצע רער ןיא טָאה סָאװ ,הכאלמנלעב ןטריניפור

 ךיז ןוא טעברַא רעשיטקַארּפ ןיז ןופ ןּפַאטע עטשרע יד ףיוא ןשיוטנא

 קידנעגיפעג ןוא קידנכוז ,טסנוק רעד ם ו ר ַא ץְלַא טימ ןעמונרַאפ

 ?נֹכֹוז ,ןקיאורמוא ןייז רַאפ גנוקידירפַאב ַא ןרָאטקַאפ עקימורַא יד ןיא

 ךיז ןבָאה סָאװ ,10 ןשיװצ 8 ןופ עידעגַארט יד זיא סָאר .טסייג ןקיד

 זַא ,טליפרעד ךָאנרעד ןוא רעטַאעט ןופ ןפיוההעשייש ןיא ןפרָאװעגנײרַא

 ןופ םענייא טשינ ןפורנָא ןָאק ןעמ ...ײז ןָא ןעמוקסיוא ןָאק טסנוק יח

 םעד טָא םימ ןעוועג טמסרַאפ ןענעז רעטימעג סנעמעוו ,רודה:ילודג יד

 בור סָאד רעכבָא .ףורַא ב םצע רעײז ןיא גנושיושנַא רערעטיכ ןופ טפיג

 :ר ע 0 פ ס ג י ק ןײק טשינ) טיילסנבעל עטקישעג קידנעײז ,יײז ןופ

 יד ודימשוצסיוא יױזַא יוװ ןענַאטשרַאפ ןכָאה ,(!סנַאלעסקע רַאּפ ןריטַאנ

 שוא זיפ ,"סרעכַאמעטכישעג} ןופ ,טײקממירַאב טלעװ ןופ טפָא --- ןטייק

 :נילפ ,עטקישעג רעייז ץלַא ןענעז סָאד .רעליּפש:ריּפכקעש עכעלכיײלנחַאפ

 ,,כםטסגע ע1ט16" ;ןפור ןזױצנַארפ סָאװ ,םעד ןופ גנעגי עק

 ...ךוּפיה רער --- טולג:רעלטסניק רעתמא ןופ רעבָא

 ;עגמורַא ןיוש םלמעד ךיז טָאה וָארימידַאלװ רבח רענדָארג ןיימ

 ?עניב ןופ דנַאברַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ, ַא ןפַאש וצ עעדיא ןא טימ ןגָארט

 ןמירטוצ ןײק ןבָאה טשינ ןלָאז רעבעגסטעברַא ןכלעװ ןיא ,,"רעטעברַא

 ןסַאלק ןטנעװקעסנָאק ןופ ןדָאב ןטסעפ ןפיוא ןייטש לָאז רעכלעו ןוא

 ןערב שימ ,ץיה טימ ןדער ווָאהימידַאלװ טנעלפ םינינע יר ןנעוװ .ףמַאק

 עשיטַאמַארד ַא טליּפש רע יװ קידנקוק ,ןוא ץרַאה ןטזיורבעגפיוא ןופ

 ?עג רעקידנעמַאלּפ ןַײז ןיא וװ} :ןטכַארט לָאמטּפָא ךיא געלפ ,ענעצס

 רס ַא רימ וצ ןגױצַאב ךיז ןבָאה ןגעלָאק ערעגניי יד רעבָא *?טסנעּפש

 ענעפָא טשינ בוא .רוח ןײז ןופ ערערנַא ןוא וָארימידַאלװ יוװ רענרע

 ףיוא ןסױטשנָא ךיז רדסכ ךיא געלפ ,האנש רעוויסערגַא ןופ ןקוהדסיוא

 -- !עװעג זיא ןעלטימ ערעדנַא יװ רעמפָא עכלעוו ןופ ,םענַאקיש יילרעלכ

 קידנטכַארט טפשינ ,טייהנגעלעג רעדעי ייב ןכַאלסיױא ךימ טנעלפ ןעמ !קזוח

 ןיא ןעוװעג ןיא ובעל ןיימ .טָאּפש וצ טנורג ַא ַאטשינ ןיא יצ ָאד ןיא יצ

 | | .םרעטיברַאפ ןוא טמסרַאפ סָאמ רעשּפיה א

 ײר ַא טליּפשעגּפָא ןכָאװ עמעלטע עטשרע יד ןופ ךשמ ןיא קידנבָאה

 עדליװ, סיקסװָארטסָא ןיא "װַאק?יסַאװ, יו ,ןלָאר עכעלמרַאװטנַארַאפ
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 ?יה , .םגַאמרעדו ןַאמרעה ןיא "גנידרעטפעג רָאטסַאּפ, יװ ,ירעטלעא
  ןַא ןֹפ עי ציזָאּפ רֶעֶלעיִציִפָא רעד וצ ךיא ןיב ,ערעי דנַא רָאנ ןוא טַאמ
 ףנעייֵּטְׁש --- טציא ןוא .ןפיירגחעד וצ ןעװעג חכוז טשִינ "רוגיפ רעטשרע,
 סָאד קידנטבַאדטַאב ןוא ריט:סגנַאגסױהַא ןיימ ןוֿפ ןלעוש וד ייב קידז
 ,ןגָאז וצ ךיא סייװ שציא --- גנופײדַאב ןוא םיירג ! רעצנַאג ןייז ןיא ןבעל
 טלניּפשענּפָא ךיז ןוא טקריװעג ןבָאה ןסורדרַאפ רעגדָאהג עניימ ןיא זַא
 ןטנַאקַאב ןפוג רעזרנוא ןופ רָאנ טשיג רענעפ -- ירעדלָאבײרעדלָאה ,, יז
 :ַאל רעטרעװילנרַאפ רענדָארג רעד ןיא ץַאלּפנַאב רענדָארג ןפיוא קידניא
 ןקידרעמיײװ ןצנַאג ןופ ךלהמ ןקירעיקיצפיפ ןפיוא ךיוא ...עמָאלב רעטריקי
 יח ןגָארּפ ֹוצ ןעװשג הכוז טשיג לָאמניק ןוא ץענהע ןיא ןבָאה ןבעק
 ןלעמש עכלעװ ,סעידָאלעמ ענעי ןוא רעגניז ענעי ,תודימ ענעי ןעניױרקי
 ןוא טרעייפעג טרעװ סע :טסנוק ןופ תיצמת ןתמא םעד דיז טימ רָאפ
 וצ 'ןירק, יד י ו ז ַא י װ ,טײטשרַאפ סָאװ ,רעד טניורקעג
 .ןרעבָארעדז

 סע :רָאפַאטעמ ַא יװ רעמ טשינ ,ריז טייטשרַאפ ,ָאר .זיא "ןיורק,
 ןיא .קישליווו ןופ ןקורדסיוא ,ןעמרָאפ ,ןטנַאירַאװ ,םינימ עֶלַא ןיא טײג
 ,ןופרילפ עפכייל יא קילג ,גלַאפרעד ,הפסוה --- לַאפ ןטערקנַאס רעזדנוא
 ןוא לַאמ:רעטסעוקיס ןפיוא עמַאד רעטסנעש רעד טימ םלַאװ רעטשרע
 / :ןטנעמַאמ עקידגגָאזליפ גנַאגמוא ןיא רעבָא ,עגיילק עכלעזַא ךָאנ

 ;ביװ יד ןעמונעגמיוא טָאה רעטַאעט רענדָארג ןיא םלוע רעד זַא
 :עכ פשינ ריא בָאה םעד ןיא -- ופימעג םענעגנוזעצ ןיימ ןופ םעיצַאד
 ?רעד קירנבָאה טליּפשעג בָאה דיא .ןָא לקַאטקעּפס ןטייוװצ ןופ טלפייווצ
 ײס ,רעפערב יר ףיוא קידנעײטש ייס ,םלוע ןיא גנַאלקּפָא םעד טליפ
 ןיא רעדָא ןַארָאטסער ןיא ?שיש א י"ב קידנציז ייס ,סַאג ןיא קידנעיג

 ריפ וצ םלוע ןופ ;נויצַאב יד טָא ךיז טָאה ,רעטײװ רעבָא .זיוהעּפַאק ַא א
 ;רעד םעד טכַאמעג טשינ םירש ןייק בָאה ךיא ײוװ .ומרעסיואעג טשיצ
 רימ טָאה רעטעּפש רָאי 18 ןיא .ןריטָאק וצ --- "םורַאג ןפייװ ןיא גלָאפ
 רעניימ ןוא ןטסילַאנרושז עטסעב יד ןֹופ רענייא טגָאזעג קרָאיוינ ןיא
 :ץמ , ןײט ןײז וצ קשח טָאה רע זַא ,רעשניוװפיווװ ןוא דידי רעסיורג ַא
 ;ענוצ רע טָאה קילב ןטניוטשרעד ןיײמ ףיוא .""יטיסילבאּפ ףָא רעשזדענ
 ;.רעטַאעט ןיא ןרעגריבוצנײא ךיז חעדמ בָאה ךיא םיוא ,זומ דיא זַא ,ןְבעל
 | | ."םורַא םער ןריזינַאגרָא ,קרָאי;ויג ןופ ןבעק

 2ַאגרָא , יו ,ןינע ןימ אזא דיא בָאה רעטעּפש רָאי 18 ןיא ביוא ןוא
 :הזגור םסָאמ רעשּפיח ַא ןוא קזוח יטימ ןעמונעגפיוא "'םודרַא ןיימ ןריזיצ
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 :עט עכלעזַא וצ רימ טימ ךיז רעמ ןטעבעג ךיא בָאה טלמשר וליפַא ביוא

 עניימ יײב בָאה ךיא ױזַא יװ ,רָאלק ןרעדעי ןיא --- ןרעקמוא טשינ סעמ

 עכלעזַא ןגעװ ןגרָאז ןוא ןטכַארט טנָאקעג ענדָארג ןיא טירפ עטשרע
 | | = היה | -  .טַאי
 ענג "טנַאמַא רעכעלשננוי , רעד זיא ןָאזעס  ןופ שדוח ןפייװצ ןפיוא-

 סה .שופינור --- רַאבטײרטשַאכמוא ןרָאװ

 מלמעד ןופ רעדורב רעכעלבײל .ַא ןעוועג זיא שטינור שטיליא ּפיֿמָא'

 טָאה שמינור ןכלעװ יב ,וָאנרעשט שטיליא ליאַאכימ רָאיטקַא ןטנַאקַאב
 ?עג ןיא וָאנרעשט .סעּפורט:רעדנַאװ סמענעי ןיא מליּפשעג רָאי עכעלשע

 רעלַאמרָאנ םוש ןייק ןיא טָאה רע רעבָא ,רָאױפקַא רעטונג ַא רעײז ןעוװ

 =ךעלריטַאנמוא ןייז בילוצ ןטעבחַא טנַאקעג טשינ גנומענרעטנוא:רעטַאעטו

 נֵא םענעגײא ןַא טימ שםרילַארטסַאג םעד תמחמ טָאה רע ...ףוג ןקיד

 ?נעמש ןײק טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ךעלטעטש ןוא ופעטש ןיא לכמַאס

 רעדורב םענעגײא ןייז טימ טעברַאטימ רָאי עכעלטע רַאפ .ןענַאזעס עקיד
 רעד ןיא טנַאלַאט ןייז ןקעלּפשנַא טנָאקעג ,ךיז טיײטשרַאפ ,שטינור םָאה

 קידנטעבהַא ,טָאה שטינור .טריסַאּפ טשינ טָאה סָאד .סָאמ רעלופ

 יד ןוא .טנכיײצעגסיוא טשינ ריז "שנַאלַאט , םוש ןייק טימ ,ןװָאנרעשט ייב

 טנַאלַאט ןייק טָאה רע ;ףיואנביוא !נעלעג ,גנונײמ ןיימ טיול זיא הֿביס

 ןכָאנ טָאה רע זַא ,טליײצרעד ןרעוװ ָאד ףרַאד תמאה ןעמ? !טַאהעג טשינ
 ?גרָאו שליּפשעג ;?ערעירַאק עסיורג, ַא ןכַאמ ןבױהשגנָא ןָאזעס רענדָארג

 טרָא םענעעזעגנָא ןַא רעײז ןעמונרַאפ :ןרעטַאעט עטסעב יד ןיא גנַאל
 ?ליא ןַא יװ רעמ טשינ ןיא ץלַא סָאד רעבָא ,עשזנארב:םליפ רעד ןיא

 וצ ךיז ןגָאלשרעד, זַא ,עזעפ רעטכארבעג ןביוא רעזדנוא וצ עיצַארטס

 =ר ַא פ -- "ןיֹורקע יד יװ עבַאגפיוא רעדנַא ץנַאג ַא זיא "ןיורק רעד

 יי - | | |ע גי ר
 זירּפ ַא ףיוא םרוקנָאק ַא ןעמוקעגרָאפ רָאי;ײנ ךָאנ זיא ענדָארג ןיא

 ךיא .טרָא עטשרע סָאר ןעמונרַאפ טָאה שטינור ...טייקנייש:רענעמ רַאפ

 ןנעװ ןוא טקילײטַאב טַאהעג טשינ "טייקכעלרעייפ , רעד ןיא ךיז בָאה

 טָאה רע ןַא ,רעבָא ,רעטעּפש געפ עכעלטע ךיז טסוורעד וטפיוא ןצנַאג

 =ַאב ךיא בָאה ,עּפַאלק ןוא גײװצרעברָאל ןטימ רעטַאעט ןיא ןזיװַאב דיז

 עסיורג רעיוהעגמוא ןוא זָאנ ענעטלָאּפשעצ ַא ..טָאה רע זַא ,טקרעמ

 ןמיס ןדעי ףירגַאב ןיימ ןיא סיוא טטסילש ןײלַא סָאד סָאװ/ ,סיפ ןוא טנעה

 ."עסאר, ןגעװ רעמ ךָאנ ןוא ,טייקנייש ןגעוו רוּפש עדעי ןוא

 ?ונירבדמ אצויה רעד

 כ



 ןופ ןקוהדסיוא עקיליב ,עקידלמופ ,עקיכליה ,סעיציבמַא עכעלניילק

 ןיא ןעלמימ ךרוד עטכיירגרעד ,פעטירַאלּפַאּפ ר ע סט ש ר מ ו ל כ
 :רעגרע --- ןָאפ וצ טשינ ןצנעפניא עשירעפעש םימ ןבָאה עכלעוו ,ןגעוװ
 מָאה ץֵלַא סָאד -- !סיוא ןישולחל ןצנעטניא עשירעפעש ןסילש עכלעוו
 עניימ םמסהַאפ ץְלַא סע טָאה רימ ןוא ,רעטַאעט ןיא טפוק יד טליפעגנָא
 .טבענ ןוא געמ



 תונוחצנ עטשרע .1זז

 םנוא עכלעוו ,עיסערגיד רעכעלרײמהַאפמוא ןא וצ ָאד ןעמוק רימ

 םוצ טשינ ןוא ןטשרע םֹוצ טשינ ןבעגרַאפ ןזומ טעװ רענעײל רעזד

 .לָאמ ןטצעל

 =וא גע פ עב ײ" מס ס מ ס ע ג ט ָא ה ס ָא װ
 ?ט ב ע ג

 2עמ, ןײז רַאפ ןירּפ סעשטינור ֹוצ ה א נ ק רעטרשּפ ןיא טשינ

 =רעדלָאה ..ןיא ןעגנַאגעג ןיא סע .ןעגנַאנעג ָאד ןיא "םייקנייש:רענ

 טימ טרעהרעד בָאה ךיא ןכלעװ ,קידניא ןקיצרַאהביל םעד ןופ "*רעדלָאב
 :עגנָא ךיז טָאה סע עכלעוו ףיוא ןוא קירוצ גנַאלנרָאי ןיוש -- ה מ ײ א

 :שעשזָא ַאזילע ןופ טָאטש רעד ןגעוו עיזַאמנַאפ עטפיּפשעצ ןיימ ןסיוטש

 :רעלפסניק ַא ןעװ ןוא .טָאטש רעד ןיא ןבַאנפיױוא עניימ זנעװ ןוא ָאק

 ןשטנעמ עשיטקַארּפ סָאװ ,םעד ןופ ןקורדסיוא ןיא ןָא ךיז טסיוטש טימעג

 ,טייקיריג ,טײקבָארג ,סנגיובנלע :ןגעוטסנבעפ ערעײז ןיא ןַָא ןדנעוו

 ...ףירגנָאטלעק ןטרַאװרעדמוא זיא םופב ַא יװ ,טּפמורשעגניא סע טרעװ

 ןופ ןעלמוש יר ןשיװצ ,סעקידניא ענעזָאלבעגנָא ןופ טלעװ א ןיא

 ײז ןוא רעמכיד ןוא םיאיבנ -- רעשנזיױשרַאי ןבעל ,תולוק עדליוו ערעײז

 םָאה ...טקינײּפעג ןרעװ ײז ןוא םפדורעג ןרעװ ײז ןוא ןגָאלשעג ןרעוװ

 רעד םטכינעגיומ רעדעי סָאװ ,ּפעלק יד , קידנענַאמהעד ,טעלמַאה טניימ

 ."טרעװ ןכיוה ןופ טסגידרַאפ טימ ןשטנעמ רעלנעשנַאמ טגנַאל

 ?שיטקַארּפ ?טערקנָאק ?ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ

 ןָאזעס ביוהנָא ןופ דלַאב ןענעז רימ זַא ,טליײצרעד ןיוש בָאה ךיא

 ?רער ןֹופ ןקורדסיוא עטלוב ייס ,ןלָאר עכעלמרָאװטנַארַאפ ייס ןלַאפעגסיוא

 עג טשינ רעסעב רָאג ןָאק'ס יװ ןעזעגסיוא טָאה ץלַא ...םלוע םייב גלָאפי

 ?עצ ענעי טשינ ןעוו ,רעטיײװ ןעגנַאגעג ױזַא טלַאװ םע ןוא ,ןײז טלָאמי

 סָאװ ,ןשטנעמ עקימורַא טימ ןעגנויצַאב עניימ ןיא ןגוצ עטעשסעילַאק
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 עג ןײק :ןרָאײרדח יד ןיא ךָאנ טרערלישעג רענעײל ןרַאפ בָאה ךיאז
 טשינ לָאמנײק ןוא ץעגרע ןיא ךיא בָאה ןששנעמ טימ רַארּפש עמַאזניימ
 :עג ןוא ןבָאה יז ףרַאד ךיא זא ,טסוװעג טשינ ןוא טכוזעג טשינ ,טַאהעג
 *טֿפַאנ ?סיב ,, ןימ אי ןיוש ןרָאװעג ןגלָאפרעד עניימ ןענעז ,אלימב .ןעניפ

 2םֹוא ןופ רעפסָאמפַא ןא ןפַאשַאב ךיז טָאה רימ םורַא ןוא .רעימ ןיא

 .טסַאּפעגוצ טשײנ ךיז בָאה דיא רעכלעוו וצו ,ןליו
 .ןעועג טשינ ןענעז רימ וצ ןליװמוא ןופ ןקורדסיוא עקיטנָאק ןייק

 ענעי ןוא יד ןופ קזוח ןכַאמ טגעלפ הרבה ןַא ,טלײצרעד ןיֹוש בָאה'כ
 ;עפ א ,קנאדעג א ןעלקיװשנַא ןווורּפ געלפ ךיא ןעוו .עניימ סעיצאריּפסַא
 ןרעהסרא סע ןעמ טנעלפ ,עסעיּפ ,ענעצק- רענעי רעדָא רעד ןגעװ עז
 ,ײרָאסעפַארּפ, םוצ ?גניטכַאכיױה , ןופ עזָאּפ רענעבירטעגרעביא ןַא םימ
 ןיא ...ןפגַאזעגסױרַא םצע םוצ סערעטניא ןטסנעלק םעד קידנכָאה טשינ
 ;קענַא ןַא ,ץיוװ ַא טימ ךעלדיײמרַאפמוא ןלַאּפ עכלעזַא דיז ןגעלפ ןקידנע
 ךָאנ טפָא טנעלפ  ייברעד .ןגעלָאק קילדנעצ א ןופפ רעטכעלעג א ןוא טָאד
 טדער עמ !ןרַאברַאב,  :יוז ,יירשעגסיוא רעשיטסַאקרַאפ ַאזַא ןכליהּפָא
 ץתימ ןופ ןלַאװק ךייא רַאפ טקעדמנַא ןעמ !טסנוק ןגעוװ ךייא טימ ָאד
 ערעײַא ןליפנָא ,ןלַאנעסרַא ערעיא ןרעכײרַאב טוװרּפ עמו !ןעקנַאדעג
 :ָארכ- ,ןרעװ ריא טלָאז טנערברַאפ ,טכַאל ריא ןוא ,ןשנַאילירב טימ תוחומ
 -- רךעלביטשמעריוב ןוא ןרעלעק עטצײהַאבטשינ ערעײא ןיא קידנעּפ
 ךיז רעטכעלעג סָאד ןיוש טגעלפ ָאד ןוא *!טנעז ריא סָאװ ןיז עשיטניה
 ...ףֹוס ןזיב -- עכָארּפ רעצנַאג רעד ןופ גנעל ןוא םיירב רעד ןיא ןסיגעצ

 !ןטקאפ לסיב א ןרעדליש רימָאל ."רעפסָאמשַא , -- זיא ץלַא סָאד
 טימ רימ ףיוא טקוקעג ןָאזעס ןופ בײהנָא ןיא טָאה יקסלָאוװזיא

 טקַא ןתעכ ןטנעמסירָאלּפַא ,"דימלת סװָאטַאמלאד, :גנוטכַא רעסיוועג ַא
 ןייז ...םינשברוד רענדָארג ןרעביא ןופ םינמיס ,לקַאטקעּפס ןטײװצ ןפיוא
 ,יזַאנ, 8 טימ רעוט:רעמאעט ןטנואהַאב ןטלַא ןַא ןופ רעוא ןוא גיוא
 ָאד זַא ,טגָאזעגרעטנוא םיא ןבָאה -- בר ךלהמ א ףיוא תוחיר טליפ סָאװ
 :ענוצ ןענעז רימ ןעוו .שדוח א לבור 40 רַאפ יוװ הרוחס רעמ סעּפע זיא
 ,ןדלַאמעג בָאה ךיא ןוא "רעטלעג עדליוו יד, ןופ ןבָארּפ יד וצו ןטָארש
 םמוק רע ?לײװ ,*ָא , ןמימ קירנדער ,"ןװָאקליסַאװ, ןליּפש לעוו ךיא זַא
 ;שוער גנולעטשרָאּפ יד טָאה רע) יקסלָאװזיא טָאה ,יראפקָאבעשט ןופ
 ןבײהוצנַא טשינ רעסעכ רימ טהצע רע ןַא ,ןדלָאמעג גנערטש (טהיק
 זומ ןטקַא 9 עֶלַא טנעצסַא םעד ןטלַאהוצסיוא לייוו ,טנעמירעּפסקע ַאזַא
 ּפָארא טשרָאקא  ,רעגנַאפנא ןַא ןיכ דיא ןוא ,ןימוה עקירָאיגנַאק ןבָאה ןעמ



 (!ר ע ט צ ע ? :טסײה'ס) רעטייווצ רעד ףיוא .קנַאב:לוש רעד ןופ

 רעזײב א טימ ןוא "ָאָ/ ןטימ דער ךיא זא, טרעההעד רע טָאה עבָארּפ

 ןימ ןטײברַאפ ןוא ןטערטּפָא ןופ לַאפ ןטשרע םייב זַא ,טנרָאװעג ענימ

 ּוִצ םעד יב ךיז ןרעװרַאפ שירָאגעטַאק רימ רע טעװ ,"ַא,, ןַא ףיוא יָא

 שטעווק ַא טָאה רע .עלהמינּפ ןייא ןָא ךרוד סע זיא עבָארּפ ףיוא .ןטפַאה

 ןפוא .טרָאװ ןײק טדערעגסױרַא טשינ ןוא ןעלסקַא ענייז טימ ןָאטעג

 טַאהעג בָאה ךיא ןוא ,װעיַאילעיב רָאטקעריד רעד ןעוװעג זיא לקַאטקעּפס

 טנָאמהעד ןבָאה סָאװ ,"ןפמואירטפ , עניימ ןופ םענייא ןענעכייצהאפ וצ

 | ...לֹוש ןיא ,גרוברעטעּפ ןיא ןטנװָא עכעלקילג יד

 טקירדעגסיוא ןוא טנַאה יר טקירדעג רעדיװ רימ טָאה וועיאילעיב

 ,רע טָאה --- "ּפָאטרעײפ ַא, :?טנעמַארעּפמעש, ןיימ רַאֿפ תולעּפתה ןײ;

 ריא טעװ ,ַאזַא ךיוא ןבעל ןיא שנעז ריא ביוא , --- :םגָאזעג קידנכַאֿכ

 ןײא ןיא סעקשעוװָאלָאה רַאפ ןכַאמ ,ןענערברַאֿפ ןעמעלא זדנוא ךָאד

 :תודירי ענײמ ןופ געט יד ןבױהעגנָא דיז ןבָאה דעלמענ ָאד ןוא ."שדוח

 =ע 2 ט ש י ג -- ענייא ןייק ןוא --- םעגייק "ןבעל ןיאמ בָאה דיא

 =ַאב ,ןרינרָאל רדסכ ךימ ןעמַאד ערעזדנוא ןגעלפ םורא .פ גע ר ב

 =ורפ ַא רַאפ סָאװ, :ןעלכיימש ןוא ןקילב שסיז ,עקיררעטוּפ טימ ןטכארפ

 רעײפ ליפ ױזַא !שנעמַארעּפמעט רעדליװ ַאזַא !טנעז ריא גנוי רעוויטימ

 ?ערברַאֿפ טנָאק ריא .ןײלַא ןביילב וצ ארומ ַא זיא ךייא טםימ !םַאלפ ןוא

 ןופ ןגױא טימ ױזַא ריא טקוק סָאװ ?א ...ןקיששרעד ,ןעגניפשנייא ,,ןענ

 ."ריא טנעז האירב עכעלרנעטשרַאפמוא ןַא ?סּפעש ַא

 ןלײצרעד וצ ןבָאה ךיוא רענעײֿפ םעד רימ ןלעװ םינינע יד ןגעװ

 רעבָא --- "תונויער ןוא תונורכז, --- סעיסערגיד ןעלקיװשנַא ןואו ןמקַאפ

 :בײמש עסיז יד ןוא ןקילב עקידרעטוּפ יד .ייברעד טשינ דָאנ ןטלַאה רימ

 ןיא רימ םורַא טפול יד ;ןדניװשראפ וצ רימ ןופ ןביוהעגנָא ןבָאה ןעל

 ןוא ;רעקינײװ ץלַא --- ןלָאר עקידנריפ ,רעטכייפ ןוא רעטלעק ץילַא ןרָאװעג

 ביוא ,לכיימש םענעפלַאהעגנײא ןַא טימ ןקוק רימ ףיוא טגעלפ יקסקָאװזיא

 ןעוועג םע זיא רשפא .עינָאריא רעמכייל --- זיא ,קזוח םענעפַא ַָא ןופ טשינ

 ?פייהרעמ רעד יב טעטירָאטױא ןײװ ןפלאהוצנייא טייקידנעװשיונ ַא טישפ

 =ָאמ ,, ןוא 'יקיירנג :נערב, ,קידנכוז --- ,ןטעבהַא ןפוא ןיימ ןֹופ ןיב ךיא | |

 הא ,רָאה ַא ףיוא ןטָארטעגּפָא טשינ -- ("!ַאכײַאבַאכ,,) "קידנריווימ

 יד ףיוא ןדײמסיוא עכלעװ ,ןדָאזיּפע טליּפשענּפָא רדסכ ךיז ןבָאה סע

 | .אפח ַא ןעוועג טלָאװ םידומע

 יע



 טַאלׁש א ןעװעג טלמעד ןיא קָאװ ,קומש ַא טריטעפער ןכַאה רימ

 ! |  ײ ט, עּפָארײא ץנַאג ןיא רעג

 ;סױרַא סנטייווװצ םעד םלעהליװ ןופ גנַאלקּפָא ןא  ןעוועג זיא סָאד

 ...עּפָארײא טָארד עכלעװ ,,"רַאפעג רעלעג; רעד ןגעו ?מרעוו ןשגָאזעג-

 2יןיוצנַארפ א -- סעיצקַאדער ייווצ ןיא ןבירשעגנָא ןעװעג ןיא ?ןופיימ ,

 ,(רעשילגנע ןַא ןוא רעשישפיײד ַא -- רשפא) רעשישטייד ַא ןוא רעש

 ,טשינ ךיא קנעדעג -- עגרַארג ןיא טליּפשעג ןכָאה ר ' מס עכלעוװ

 ןָאזעס ןיא ןטקנוּפײעיצַאנימלוק יד ןופ ןעוועג ןיא ?קַאטקעּפס רעד רעבָא

 םימ ,טיײקטסנרע רעד טיול ןוא קרעוו םצע זופ טששירַאלוּפַאּפ רעד טיוק

 - .ןבעלקריװהַאפ םוצ !טָארשענוצ םע ןיא ןעמ רעכלעוו

 :ַאב ,רעפיוס טליּפשעג טָאה --- ?ָאמַארעקָאט,, -- עלָארצטּפױה יד
 ןיא רימ .םַאנסיוא ןָא לַאנַאסרעּפ רעצנַאג רעד ןעוועג זיא טקיטפעש

 שָאי, :ןעמָאנ ןטימ רענַאּפַאי ןרעטלע ןַא ןרעּפרעקרַאפ וצ ןלַאפע;קיױא

 ;מערפ ַא ןיא יז טליפעג ךיִז ךיא בָאה עבָארּפ רעטשרע רעד ןופ .יַאװַאק

 21װ5ק -- םשה ןעמק רענַאּפַאי ןענעז גנולעטשרָאפ ןיימ ןיא .טיוה רעד

 -יא ןוא ,רוגיפ ןיימ טקירדעג ופַאה ךימ ,רעלעשטנעמ ערענָאמ ,עקיססווז

 יסקַאמ ,"טנַאזָאּפמיא , רעקינײװ ןרעװ וצ ױזַא יװ געװ ַא טכוזעג בָאה

 .טירט עניילק טימ ןײגמורַא טוװרּפענ ךיא בָאה :קנילפ ,ךעלענוװַאב לַאמי

 :גיא ןייז טעוװ סָאװ) ,יפדרעב, םָאר רעגניפ ןציּפש יד םימ ןבייר ,ךעל

 ןבָאה סעיצַאילוּפינַאמ עֶלַא יד .(ןיק ןיימ ןבירעג ךיא בָאה לײװהעד ,טנוװָא
 :ױמש עקיטסול א "רענַאּפַאי, עקירעביא יד ייב רימ םורַא ןפורעגסױרַא

 םעּפע טלייצרעד ווָאסרופ רעקימָאק רער טָאה סייררעביא ןתעב .גנומג

 עג קיכבליה ןבָאה םאנסיוא ןָא עלַא ןכלעװ ןופ ,טָאדקענַא ןכעליירפ א

 2ץגנױא טכַאלעג ןעמ טָאה ןטקַא עקידרעפײװ יד ןופ גנַאג ןיא ,טכַאל

 עשימימ טימ מרעהעגפיוא טשינ םעברַא רעד ןפימ ןיא רעבָא ,ןטלַאה
 ןטלַאהעג ךיז בָאה ךיא ...טָאדקענַא םווָאפרופ ןענַאמרעד וצ ןעגנוטײדנַא

 עבַארּפ יד טָאה יֹוזַא .ַאװַאקישָאי ןפלַא !יימ ןופ טלַאטשעג רעד זיא טסעפ

  :קעּפס ןרַאֿפ טנוװָאניא ..גָאמײמ .ןסע קעװַא .זיא ןעמ ןוא .טקידנערַאֿפ ךיִז

 ןס8 ןתעב .טכַאלעג םייווכעלסיב ןעמ טָאה ןבָארעדרַאג יד ןוא ?קַאש

 :ײװצ ַא ,ןװָאסרופ ףיוא ןָאמעג קנו ַא רעצעמע טָאה עניב רעד ףיוא טקַא

 ,רעטכעלעג  רענעטלאהעגנייא ןַא ןביױהשגנָא ךיז טָאה סע ,רימ ףיוא רעמ

 א יװ טּפַאכעגמורַא ןוא ןסקַאװשנ עזַארפ וצ עזַארפ ןופ זיא רעכלעוו

 :ארעקַאמ , טלַאטשעגטּפױוה רעד זיב ,ןעמעלַא ךורבסיוא .רעשירעטסיה
 ןַאד ..טכַאלעצ ךיז ךיא בָאה ןעמַאזוצ ןעמעלַא םימ .....ןיזולקניא .?*ָאמ
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 2םָארַא טזומעג פָאה ןעמ זַא ,ַאזַא ןרָאװעג עמזַאּפסײרעטכעלעג יד זיא

 | .גנַאהרָאפ םעד ןזָאל

 ןיא רע .יקסלָאװזיא רעסישזערטּפױה רעד ןפיולוצ ןעמוקעג זיא סע

 ,ןדלָאמעג ןוא גנונערפיוא רַאפ פרעטיצעג ,רעטיופ ַא יװ ךיילב ןעוועג

 ,םעד ןגעוו טעװ רע זַא ןוא ,ךיא ןיב עפַארטסַאפַאק רעד ןיא קידלוש זַא

 ..עװקסָאמ ןיא טפפַאשלעזעג;:רעטַאעפ רעד ןײז עידומ ,ךיז טיײטשרַאפ

 2ַאב ןוא טקַא םענעסירעגרעביא םעד ןצעזרַאפ רע םעב ,רעבָא ,ל?ייװרעד

 רעײז ןָאש ןענַאק ןלָאז ןשפנעמ זַא ,ױזַא ןטלאהראפ ךיז רימ טלעפ

 ...פעברַא

 רַאפ ָאד ךיא טלַאה ,ןָאפעג ךיז טָאה רימ טימ סָאװ ןרעלקרעד

 :רעד .ןעלקיוופנא ןוװרּפ ששינ ָאד דיא לע "תונויער , ענייק ;קירעביא

 טופ םע סָאװ ןסעגרַאפ ךיא בָאה ,"!גנַאהרָאפ,, :ףורסיוא םער קידנרעה

 טָאה סע וו ,ןיהַא ןגָארפעגקעװַא ךיז ןוא רעטַאעפ רענדָארג ןיא דיז

 ....ַאוװַאקישַאי , ןיימ טקריוועג ןוא טכעלעג

 ןיײמ ןופ ןעמונעגּפָארַא קידנבָאה ,?לקַאטקעּפס ןכָאנ רעבָא

 ןרַאפ עבָארעדהַאג רעד ןיא ךיז ךיא בָאה ,לדרעב ?סרענַאּפאי ןפלַא,

 ךיז ןענעז ןגעלָאק עכעלטע ןַא ,טנײװעצ יױזַא לוק ןפיוא רעטיב ?גיּפש

 .טקיאורַאב ןיא סע יװ ךימ טָאה ןעמ ...ןפַאלעגפיונוצ

 ךוז ַא ,ידרַא רעליּפשיש ןגנוי ַא טימ ןעמַאזוצ שניוװעג בָאה ךיא

 ידרא ארוש .ַאװַָאלשעיװסידרַא ןיטסישרַא רעטהישנַאלַאפ רעייז רעד ןופ

 ןיא ןײלַא םגה ,ןעלנָא ןיימ ןוא טסיירט ןיימ ןעוועג רעטניוו םענעי ןיא

 רע טָאה רימ וצ רעבָא ,רעקיניצ רענעכָארּפשעגסױא ןא ןעװעג רע

 ןשרָאפ טשינ ָאד לעוװ ךיא .עיטַאּפמיק ןוא טיײקיצרַאה זיולב ןזיױװשנסױרַא

 ןָא ןיא ײז ןופ ענײא .רימ וצ גנויצַאב ןייז ןופ תוביס ערעיונעג יד

 ,,1,08 6481/60068 86 10- זַא ,טגָאז סָאװ ,ללכ רעטסעפ רעד קפס

 ,ןעמערטסקע יײװצ קידנעײז .(ףיונוצ ךיז ןפערט ןעמערטפקע) ט0860/"'

 :רעדסָאה , יד ןופ ןענעז עכלעוװ ,ןרוטַאנ ײװצ ןעװעג רעבָא רימ ןענעז
 ןוא טרעטײװרעד סָאמ רעקיבלעז רעד ןיא ןעוועג ?ןטלַאטשעג:רעדלָאב
 תקּפ ַא רע ,שּפיט ןוא תומולח לעב רערַאבלײהמוא ןַא --- ךיא ..דמערפ

 =ַאעט וצ טַאהעג עדײיב ,רעבָא ,רימ ןבַאה ,רעקישקַארּפ רערעטכינ ןוא

 .מייקיטסיײג ןוא טייקטסנרע :גנויצַאב עקיבלעז יד רעופ

 עג ןעמַאזוצ .המשנ ןײא טימ םיפונ יײװצ יז טבעלעג ןבָאה רימ

 טכײלב ,סנענינַאב ןופ ןײש רעד רעביא -- טירפעג ךיז ןוא טכַאֿל

 יֵ
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 2ימָאק ,ןאמעינ ןפיוא סעילַאװכ יד ןופ שיוהעג ,הנבל רעד ןופ ןלַארטש

 נײז רעביא ,טיטעּפַא ןיימ רעביא ,קרַאמ ןפיוא ,סַאג ןיא םעקנעצס עש

 נוי ַא סרעליּפשיוש יד ןופ םענייא ןיא טכבילרַאפ דיז טָאה רע ...ןפרילפ

 .םשינ רועיש ןוא ןצכָא ,ןצפיז ,ןײגמורַא ךעבענ רע טגעלפ ,יורפ רענ
 יו "שיוק, ןוא רשכ ץלַא ןוא .ןפענַאס ןביירש ןוא ןסנַאמָאר ןעגניז

 רעד ןַא ,לָאמַאטימ ערוש ןיימ רעבָא ךיז ופסוווחעד .גורתא רעשירפ ַא
 קירנעײגקעװַא ,רעמרענאבסייח ןײז ןופ רעלעפַאב ןוא ראה רעכעלצעזעג

 רעוו ..בוטש ןיא לבײװ סָאװ ט ס י ? ש ר א ם ,?קַאטקעּפס םוצ

 רענעי ןעװ ,טײהנגעלעג רעטשרע רעד יב ןוא הזנור אלמ ערוש ןיימ

 ,פסילש םעד ענעשעק ןופ םיא ייב סױרַא רע טּפעלש ,עניב רער ףיוא זיא

 ןוא ?םילש םענעגיא ןַא טכַאמ ,םערופ יד סקַאװ ןיא סיוא טשמעווק

 =עג ,טשינ ײז , .ךיז שסולג ןדייב יײז ןעו ,רעטרעגַאב ןייז רַאפ טניישרעד

 ןרעוו ןייז חירטמ ךיז וטזומ ,ךרַאּפ ַא וטסיב !ךרַאּפ ןייק ,ראה רעכעלצעז
 ."הטוש ַא

 ,"טראויטס אירַאמ, ןופ ןבָארּפ ןכַאס ןביױהעגנָא ןבַאהװ ריס תעב

 ןדער ןגעלפ רימ זַא ,זרעפ ןסײװ ןיא טבעלעגנײרַא ױזַא ךיז רימ ןבָאה

 :ונייהד ,גנאנמואסנבעל ןיא ךיז ןשיװצ ןצַאז עשיממיר ןיא

 !רוטנאה םעד רעהַא רימו רעכיג סָאוװ גנַאלרעד ---

 ?ףייז ןיימ ןַאטעגניהַא ושסָאה וװ ןוא ---

 ,טנקירפרַאפ ןיא עקלוב יד ,ייש יד טלַאק זיא'ס ---

 !טשרוװ יד טקערַאב זיא למיש םענירג טימ ---

 !יקסלָאוװזיא זדנוא ףיוא טרַאװ'ס !עבָארּפ ףיוא ןיײג טייצ ---

 ,ךיז רעסיוא ןרעװ טעװ ַאװָאנַאסריק --

 ...קידניא ןַא יװ ןזָאלב ךיז םעווװ שטינור ןוא ---

 בָאה ,זרעפ יד ױזַא קידנעיירש ןוא עבָארּפ וצ קידנפיול ,לָאמַא

 ןבילבעג ןֹוא זרעפ םענעבױהעגנָא ןַא ןקידנערַאפ טנַאקעג טשינ ךיא

 טמיירדעגסיוא רַאוטָארט ןטיײווצ ןופ ךיז טָאה ערוש .סַאג ןטימניא ןייטש
 ,אטַאפ ,אט:ַארט --- :ןגירשעגסיוא ,טײהנגעלרַאפ ןיימ קידנעעזרעד ןוא
 | -- ַאטַאט ,אטַאמ

 .רעטַאעט:טָאטש םוצ טירש עלענש טימ קעװַא ןענעז רימ ןוא

 ךימ ןעמ טָאה עפָארטסַאטַאקירעטכעלעג רעד טימ השעמ רעד ךָאנ
 פשינ ןיא ןבעל ןײמ רעבָא .גנעגיקזוח יד טימ ןגלָאפרַאפ טרעהעגפייוא
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 ןופ טפול רעד ןיא שקעטשעג טָאה ןײב סָאד ?ױװ ,רעמכײל ןרָאװעג

 יי כ ..טעברַא רעגדָארג רעד
 ;עמ עשיזיוצנַארפ  עשלַא ןַא טריטעּפער עמ :השעמ אזא ךיז טכַאמ

 רעכלעװ ,גָאלָארּפ ַא טָאה קיטש סָאדה ."רעלעפ:סטכירעג ַא,, עמַארדָאל
 ךיא ליּפש גָאלָארּפ ןיא .גנולחנַאה רעד רַאפ 20 רָאי ַא םימ רָאפ טמוק

 -- "ןיקרַאמ , ַא רעטעּפש ןיא סָאװ ,40 רָאי ַא ןופ "קיגװָאקלָאּפ , א

 ?לָאּפ,, םעד טריטעּפער ןכָאה רימ ןמז לכ .00 רָאי ַא ןופ ,ךיז טייטשראפ

 קידנקוק ,טקַא ןטשרע ןתעב רעבָא .הרושכ ןעגנַאגעג ץלַא ןזיא ""קינווָאק

 לָאמַאמימ יקסלָאװזײא ךימ טָאה ,"זיקרַאמ, םעד ריפרעּפער ךיא יװ
 | | :טלעמשענּפָא

 ןיא ?זָאנ רעד ײברַאפ ןעגנונעװַאב ַא רַאפ ריא .טכַאמ סָאװ ---

 ;טימ ָאד ןוא ,ךײלג וששנעמ טימ שטנעמ א ןעװעג ריא טגעז גָאלָארּפ

 ןײז טשינ טנָאק ריא ..ןזירּפרויס עטכירעגמוא עכלעזַא סעּפע לָאמַא

 יי ?םורַא עֶלַא רימ יז
 ;צרַאה טימ ןבױהעגנָא ךיא בָאה --- שפיװעיליסַאװ יאלָאקינ ---

 ןקלָאװ ַא ןיוש םגנעהו ּפָאק ןעמערָא ןיימ רעביא זַא ,קידנפיפ ,שינעּפַאלק

 ,ןַאמרעטילימ ןקירעי;40 א ןזײװַאב טפרַאדעג ךיא בָאה גַאלַארּפ ןיא ---

 גנערטש טקוק ,ץרוק ןוא שירעלעּפַאב טדער ,טירט עטסעפ טימ טייג סָאװ

 ...ךעלפורּפָאמוא ןוא ןסָאלשפנַא טקריװ ןוא

 ןיא סָאװ ןוא ונ -- רעסישזער ןײמ טגָאז -- קיטכיר ץנַאג ---

 , +  ?רעטציא

 2ָאטסירַא ןטלַא ןפעװעלַאבעצ ַא טימ ןָאט וצ רימ ןבָאה טציא ---

 ,עקיד געלקַאװ -- ןעגנוגעװַאב ענייז ,עשימָאק ַא ןיא טלַאמשעג יד ,טַארק

 | ..ןקז ןפַאלש ַא ןופ -- ןדער ןופ ןפוא ןײז

 ּפָאק ןטימ ?קָאש םענעדירפוצמוא ןַא יקסכָאװזיא טיג --- ...מה --

 יד טימ ןעגנוגעװַאב עקימיונמוא יד ריא טכַאמ סָאװ וצ | ןוא ...מה ---

 '- יה } | ?זָאנ רעד םורַא רעגניפ

 םָאמ רעסיװעג ַא טימ ןיוש ךיא/ גָאז --- שטשיװעיליסַאװ יאֿלָאקינ --

 ןֹוא ָאבאשז ומימ ןַאטּפַאק ןשיזיוצנַארפ ַא .ךָאר טגָארט רע ;גנונערפיוא

 םתס זיא טמענרָאק א ןָא םויטסַאק םעד ןיא .טענרָאל א טנַאה ןיא טלאה

 יי ...ןָאפ ֹוצ ןיהַא טנעה יד ןיהזו ָאטשינ

 טטכָאק " םדוק -- רעגיימ רעסישזער רעד טגָאז --- !ןַאמרעגנוי --- |

 ןיא טשינ טכירק -- םנמיײװצ ןוא .טנוזעג רעיא ּפָא םיה ,טשינ ךיִז
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 ריא ,רעקימָאק רַאפ ןינע ןַא ןיא טעגרָאל !ןײרַא ןטרָאגנײװ ןדמערפ ַא
 . ..תוכייש ןייק טשינ ןמענרָאל טימ טָאה ןוא רענאזער ַא טליּפש

 .טשינ ךיא קנעדעג -- טקידנערַאפ ךיז טָאה עכָארּפ יד ױזָא יז
 יװ .ןבעגעג טשינ טנװָא ןיא רָאטיזיװקער רעד רימ טָאה טעגרָאל ןייק
 -- ?טנעה "סזיקרַאמ ןשלַא , םעד ?עניימ ומנעה יד ןָאטעגניהַא ךיא בָאח
 | | .משינ ךיא סײװ

 יופ :טשרָאפעג ןוא טכוזעג ןוא טכַארטעג ךיא בָאה געט עגנַאל
 ןרענַאזער , ...זַא ,גנוטפױהַאב ַאזַא טלעװ רעד ףױא ךיז טמענ ןענַאװ
 יז מָאה ךראמ רעגנוי ןײמ ?"ןטענרָאל וצ תוכייש ןייק טשינ ןבָאה
 רעשסירַאב רער .פעװעטנורגרעד ךיז טָאה ?לכש רעד זיב טקיאורַאב וטשינ
 .םײמ רענעגנמשענרעכיא טשינ ןוא ץנַאלג טימ פָאה אּפיטעּפ םיירַאמ
 ךופ עלָאר יד "עביל ןוא עגירטניא , סרעלליש ןיא טליּפשעג טּפַאשרעפ
 ךיא עינַאפמיס ַא ,ןעגנומיטש ןופ עמַאנ ַא ."בלַאקןָאפ לַאשרַאטפייה,
 רעד ןופ קימַאניד רעד ןיא ןוא טלַאמשעג רעד ןופ קיפסירעטקַארַאכ רעד

 ..טענרַאל רעד וםימו קידנליּפש ,ןגָארטנײרַא .ַאּפיטעּפ ופנעלפ גנולדנאה

 2מָאק -- ןליּפש 'ןבלאקָאפ, ןגעלפ םהעטַאעט עלענָאיצניװַארּפ ןיא

 ךיז טיײטשרַאפ ,תוחוכ ענײז טיפ -- סָאה רעקימָאק רעדעי ןוא !רעק
 ןופ ןענעז ..רעטסײמסיורג םעד טמירקעגכָאנ ןוא טכַאמעגכָאנ --

 רענעמונעגנַא ןַא ןרָאװעװ ןטענרָאל טיס סעיצַאלוּפינַאמ ןָא טלמעד
 ?אבמוא רעײז ןוא רעקימָאק עלַא יב ןרעק רעטיײרּפשרַאפײפײרב ןוא
 | .הקזח עהַאבמיירטש

 2יא) עפסעפ יד רעסישזער רענרארג ןיימ יב ךיז שמשנ ןופרעד
 ,טענרַאל ַא טנַאה ןיא ןפלַאה ליװ רעכלעװ ,רענָאזער ַא זַא ,"גנוגיצרעב
 -פכירק , -- ,פרעדנוהרָאי ןט:18 .ןופ םויטסָאק ןשיזיוצנַארפ ַא קידנגָארפ

 ."ןטרָאגניײװ ןדמערפי ַא ןיא

 ןײמ ןעניד -- ױזַא ,"ןפאש , טלָאזעג ױזַא ,טבעקעג ךיא בָאה ױזַא
 יי ...לַאעדיא

 ?ענ בָאה ךיא ןוא ,7 רָאװ ַא ןבילבעג ךָאנ זיא ןָאזעס ןופ ףֹוס םוצ

 .ןקעלק טשינ --- תוחוכ ןייק רימ טעוו ףוס ןזיב ןטֿלַאהסיוא זַא ,טליפ

 -- טכַארבעגנײרַא ןכָאה גנויירמשעצ  ,גנורעפיילסיוא  עסיוועג ַא |

 ןֹופ זיא רעטעּפש ,אוָאששנאראס ןעמוקעג זיא ענליוװ ןופ :ןלָארטסַאג

 ןופ רבחמ רעד -- ע ג שפיװעירָאגירג ירָאגירג ןעמוקעג גרוברעטעּפ
 טנעלפ סָאװ ,"יבלירט, -- יז ,רעקימש:רעמַאעט ערַאבגנַאג עכעלטע

 ןַא וכַאמ ןוא ןָאזעס ןדעי רעטַאעפ ןדעי ןיא ןרעװ טליּפשעג טלמעד
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 ?םקעפע יד טליּפשעג ךיוא ענדָארג ןיא טָאהעג .ןרָאי ףיוא קורדנייא

 ןרענעלק ַא ךס. ַא רימ ףיוא טכַאמעג ןוא ?ילאגנעווס,, ןופ עלָאר עלופ
 :יצ רָאי 2 טימ ןוא ,וװָאנָארעינ -- ןעניבָאלזעינ ייב לָאמַא יװ קורהנייא

 ןגעקַאד .וָאטַאמלָאר -- ןלָארטסַאנ רענליװ יד תעב ,ןװעיָארטס ייב קיר

 רעטיײװצ ןײז ןיא טכַאמעג קורדניא ןקרַאמש א ע ג רימ ףיוא טָאה

 דנַאלסור ץנַאנ רעביא טָאה עסעיּפ רעד ןיא ..."ףָארפש:טיױמ, :עסעיּפ

 ןייז ."אדדָאג, ןופ עלָאר יד קידנליּפש ,םייהלעדא טרעבָאר ייטרענודעג,
 ?וצנַארפ עכעלפע יד ףיוא ,רקיע רעד תועמשמ ,טריזַאב טָאה גלָאפרעד

 ;סײמ רעד טימ טריפעגסיוא טָאה םייהלעדא עכלעװ ,ןענאסנאש עשיז

 :נליפש ,ײלַא עג .טיבעג םער ףיוא זָאוטריװ ןתמא ןא ןופ טפאשרעט |

 טשינ וליפַא ןעמייהלעדא וצ ןענאסנאש טכיזניה ןיא ךיז טָאה ,עלָאר יד
 2 ױֹזַא טליּפשענ רע טָאה טלַאטשעג םצע יד רעבָא ,טרעטנעענרעד

 :ַאב ןוא רעטיר ןשיללאג םעד קידנלָאמ ,קיברַאפליפ ױזַא ,קידוװעגייצרעב
 ןערב ןיײז טימ ,ךות ןייז ןיא -- ?"אדדאנמ זיא סע סָאװ ןוא רעוװ קידנזייול
 ןליפַא םיא טימ ,גנוניימ ןיימ טיול ,ריז טָאה םײהלעדַא זַא ,םענרַאפ ןוא
 :עג גניניימ  רעקיזָאד {יימ) םימ ןיב ךיא רעבָא ...ןכילגרַאפ טנָאקעג טשינ
 :ָאזיא דידנעלּפס , ןיא :ןלַאפ עכלעזַא ןיא ןגָאז רעדנעלגנע יװ ,ןבילב
 :םנבעל עניימ ףיוא לָאמ זוטצעל םוצ טשינ ןוא ןטשרע םוצ וטשינ -- "ןשייל
 | .טרפב --- טסנוק ןופ ןגַארפ ןיא ןוא ללכב !געוו

 ןטניװ עשירפ יו ,טליפעג ךיז ךיא בָאה טסַאג רעגהוברעטעּפ ןטימ
 .םישדח 2 יד ןופ טסימ ןוא ביוטש םעד רימו ןופ טזָאלבעגּפָארַא ןטלָאװ
 ךיא רעבָא ,זירּפריס ןרעקראשש רעמ רָאנ ַא ןענַאפשעגרָאפ ןיא רימ
 "ָאוװפסעידשזָאר , ןופ ןכָאװ רָאּפ יד ןיא ןריפניירַא רעגעייק םעד זומ
 עכלעװ ,(רַאונַאי 60 -- רעבמעצעד 26) 1011 "עינעשטשערק, זיב 0

 .ענװָאק ןיא ןלָארטסַאג ףיוא טכַארברַאפ ןבָאה רימ
 ,לעטָאה ןיא ןרעמיצ יד ,ןעגנוגנידַאב עכעלרעסיוא עטרעדנעעג יד

 ןײמ טשירפעגּפָא יװ ױזַא קפס ןָא ץלַא טָאה סָאד -- םלֹוע רעײנ רעה
 רעקידההוחש-הרמ ןיימ ןרנוװשרַאפ ןיא געט עצרוק ףיוא ןוא טימעג
 רימ יװ --- ןוא .ענרָארג ןיא טשרעהַאב ךימ טָאה רעכלעו ,דנַאטשוצ
 ןענעז סע .טשרעהַאב ? ָא ס ע ? ַא ףױא -- טנישעג טלמעד טָאה
 רענעמ עיינ ומכ ןעגנולקעג ןבָאה סע ,ןקורדנייא עיינ ןענַאטששמנַא סעּפע
 | ...םורַא

 ןכָאװ טימ ןיוש בָאה ךיא זַא ,ףרַאש ןוא ץרוק ןליײצחעד זומ  ךיאה
 ףיז בָאה ךיא זַא ,ןעמַאמ:עטַאט וצ ווירב ַא ןבירשעגנָא טַאהעג רעירפ



 טשינ ןפרָאד ךיא בָאה ןכעל ןיא טרָא ןײמ זַא ,טשיוטנַא רעטַאעמ .ןיא

 עלייווהעד טשינ סיײוװ ןיא טרָא רעדנַא זַא ןכוז זומ ךיא זַא ןוא ןענופעג

 ...ןקילב עניימ ןדנעוו וצ ןיזחווצ

 סָאמ רעסיװעג ַא ןיא ןרָאװעג ריא ןיב ,טגָאזעג יװ ,ענולָאק ןיא

 וד תעב לַאפוצ ַא טמערַאװהעד| מָאה ךימ .טמיטשעג שישסימיטּפָא רעמ

 -- ?רעפנַאקַאבמוא רעה , סגידרָאג ןיא  .גנוריפפיוא רעײנ ַא ןופ ןבָארּפ

 עלָאה יד ."יזנכשא) ןופלַא םעד טליּפשעג ךיא כבָאה (?טיוש ןוא עב

 עכַארּפ יד םריפעג כָאה ךיא ןוא ,םזיטַאמַארד !קרַאטש ןופ ןפנעצסא עה
 שי

 מעג יד ךיז זבָאה ,ןעוועג טֿפװצרעד ןיוש ןיא ןביוא  יוװ .וויסנעפניא רעײז

 פא טשינ רעמס "ןעגנוריוװיפַאס ,, עניימו יבנל קזוח ןוא גנוצעשגנירג ןופ ךעל

 עגמוא טרופעג עסעיּפ סנידרָאג ןופ ןכָארּפ יד ךיוא כָאה ךיא .טֿפיּפשעג

 ןופ ףוס ןיא .עכַאנפױא ןײמ ןיא טפיטרַאפ ןוא טרירטנעצנַאק ,טרעטש

 קאלשצרַאה א טנירק רעטּלַא רעד ןעו ,ענעצס ַא ּפָא ךיז טליּפש טקַא 2

 םורַא ווו זַא ,וצרעד טדיֿפרעװ בָאה ךיא ..,ופריזילַארַאּפ טרעוװ ןוא

 ךימ זַא ,גנוניצרעביא רעד ןיא ןַאטעג ףרָאװ ַא רימ וצ ךיז ןעמ

 פ ןבכיהעגפיוא ךיז בָאה ךיא זַא .ןתמא ןא ףיוא ןפַארטענ קַאלש רעד

 םימ ןפיהסיוא ןוא םורַא רעמינּפ ענעקָארשרעד ןעזרעד ךיא בָאה ,טרַא

 טשינ ךײא ךָאד טעוװס !עבַארּפ ןכַאמ ױזַא ןעמ ןַאק יו ;ףרוװרָאפ

 דיא .."ןעניוש טשינ ךיז טעװ ריא ביוא ,רָאי 2 ףיוא תוחיכ ןייק ןקעלק

 ,לַאפֹוצ םער ןיב טשינ .ןגרָאמירפ םענעי ןשטשיגור סרעדנוזַאב .קנעדעג

 ןטגערעגפיוא ףיט ַאזַא ןיא ןעזעג טשינ םיא ךיא בָאה רעמטעּפש טשינ

 ןױלב ,טרָאװ ןײא ןײק טגָאזעג טשינ רימ רע טָאה ייברעד .דנַאטשוצ

 קידנעגײנהַאפ ט?קָאשעג ,ונקוקעגנָא ךימ ףרוװרָאפ ןוא גנוניוטש טימ
 ןעװעג זיא גנומיטש ןימ רעבָא .פרעפיײװהעד ךיז ױזַא ןוא ּפָאק ןטימ

 2עש ןֹופ ?יפעג שירפ א טימ טּפַאזעגגָא יװ געט עכעלטע ענעצס רעד ןופ

 | .םקווװ ןוא ילב ןשירעפ

 תמש הר טימ טּפַאזענכהיה ןעװעג ץלַא רָאנ ךיא ןיב ןנעופסעדנופ|

 טעװ סָאד זַא ,ןעזענכיוא טָאהם ןוא "ר דֿפָאכ;רערּפָ ַאה, ןוֿפ ןעגנֹומ

 | ...ןרניװשרַאֿפ טשינ לָאמניײק ןיוש

 ףא ןבעל ךיא לָאז עשז ױזַא יװ

 זצ
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 ?מלעוו רעד

 ןביוה העגנַא בָאה רייא .ץראה ןיימ ןסערפ ןביוהעגנָא שוא טָאה קעג

 עכעלמע יװ רעגנעל טשינ טרעיודעג טָאה סע !ןרוכש ,ןפנָארב ןעקנירט
 רַאלײנ םוהַא ענוװָאק ןיא רעבָא .קיביא ףיוא ןדנוװשרַאֿפ- --- ןוא געט

;4 



 ןוא ןעועג עשיו םולוקיררוק ןיימ ןיא געט עכעלטע עכלעזַא ןענעז 1
 ךיא ץיז ?קַאמקעּפס ןכָאנ :טכאנ ַאזַא קנעדעג ךיא ןוא .יײז קנעדעג ךיא
 רעד ןופ ,998 רָאי ַא ןופ שטנעמ רעקיצרַאה ַא ,רעלפוס ןטימ  דנַאנײב

 ..ציז רימ .(!ןָא השעימ ַא ךיז ֹופ שטָאכ ,ןסעגרַאפ ןעמָאנ ןײז) עקָא

 ,םוכ ןקידיײל ַא טנַאה ןיא טלַאה ךיא ,רַאװלוב ןסיורג ַא ףיוא יינש ןיא

 ןָאמ א טימ טהנעט ןוא ?טיוװעקָא , םנּפָארמ עטצעל יד שַאלפ ןופ טגיוז רע

 .;"רעטומגָאלק , ַא ןופ

 ...רוכש א ןרָאװעג טסיב !רעניימ וד רעקיצרַאה ,אקשארבא ,,יוא ---

 רערעכיז ַא ןיא סָאד !רימ ןיא רעיוהט ַא ,טסנוק רעד רַאפ קיטייװ ןופ

 רעקילדנעצ .רבק ןזיב רעקילָאהָאקלַא רערַאבלײהמוא ןַא ןרעװ וצ געוװ
 זיא ײװ ...ןעזעג ןיוש ןגיוא עניימ ןבָאה ןלַאפ עכלעזַא רעטרעדנוה ןוא
 !דניוו ןוא רימ וצ

 2יא עגולעיב ַא יװ קידנעיָאװ ,שהנעטעג ךיא בָאה --- ָאװעשמיג ---
 ;טונ ַא ןיב ךיא !ַאװעשטינ :ינש ןפיש ןיא קירנציז ,רַאװלוב ןטסיװ ןרעב

 ןײק םעניק לעװ ןוא ןכעגרַאפ ןעמעלַא ץלַא לעװ ךיא !רעקיצרַאה

 | .ןָאפ טשינ םימכעלש

 רעד ןוא ,ןגיוא עניימ ןופ ןסָאגעג ךיז ןבָאה ןרערט ןעמָארטש ןוא

 טימ ןעמאזוצ ןוא ?ברַא ןטימ םעניימ םינּפ ןופ טשיוועג ייז טָאה רבח

 ןוא ,ײנש ןטלַאק םעד םינּפ ןפיוא טליפעג ךיא בָאה ןרערט עסייה יד
 ומלֲעֹו יד יװ ליוװ ןעוועג רימ זיא'ס

 רַאוופוב ןופ טריפעגקעװַא טכַאנ ענעי זדנוא ומָאה רעװ ןוא ױזַא יװ

 ירפרעדניא ןיב ךיא זַא רָאנ ,טשינ ןיטולחל ךיא סייוװ ןײרַא לעפָאה ןיא

 טימ ןבירשעגנָא ,וירב ַא ןעזרעד שיט ןפיוא ךיא בָאה ,ןענַאטשעגפיוא
 יי | | .טנאה ןיימ

 ןבעל זַא ,,(גנודנעו א ןָא) ןצעמע וצ ןבירשעג טכַאנ ענעי בָאה ךיא
 וצ ןיהוװ טשינ סייוװ דיא ?יײװ ,טשינ ליווכ ןוא טשינ ךיא ןָאק רעמ

 , ...ןבָאה ףרַאד דימ העװ } זוא ןקילב עניימ ןדגעוו

 םיכסמ ךיא ןיב ,ןבירשעג נָא םוייהרערוכיש בָאה ריא סָאװ ,ץלַא טימ

 טשינ בצמ ןרעטכינ ןיא ךיא טָאה התימ ַא ךיז ןָאטנָא ...רעבָא ,ןעוועג
 ' .בורג ןיימ ןופי 'נעווסיוא ןא רַאפ ןענופעג

 ןוא טּפעלקרַאפ ,טרעװנָאק ַא ןיא טגײלעגנײרַא ךיא בָאה ווירב םעד
 טעוװ ױזַא ביוא זַא ,קידנטכַארט ,ענעשעק:םיזוב  ַא ןיא טגײלעגנירַא
 ןקידנערַאפ | ז | מ ךיז סע סעװ ,רעטַאעט ןיא ןבעל ןייֵמ ןײג רעטײװ
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 רערוכיש רענעי ןיא טנַאה ערוכיש יד ןבירשרַאֿפ סָאה וזידב ןיא יװ ױזַא

 ...םכַאנרעמיניוװ

 2םגנונעגעזעג רעד ןיב ןעגנַאגרעד ןענעז ענווָאק ןיא ןלָארטסַאג יר

 ,םקַא ןטשרע ןכָאנ ."םיוט ןוא עביל , טליּפשעג ןבָאה רימ .גנולעפשרָאפ

 טעדלעמ ןֹוא רעטרַאּפ ןופ רענידלעּפַאק רעד עבַארעדרַאג ןיא ןײרַא טײג

 ;נהעהסיוא .סערדַא ןיימ טגערפעג טָאה םוקילבוּפ ןופ עמַאד ַא זַא ,רימ

 ןיא ,סערדַא ןימ ןעמַאד ןבעג וצ םייהניווועג יד טשינ בָאה ךיא ןַא ,קיד

 .פמרעקענמוא ךיז םורַא טונימס 8 ןיא ןוא קעװַא רע

 גנַאהרָאפ רעד תעב ,טקַא ןט22 ןכָאנ טלָאז ריא ,טעב עמַאד יד ---

 ןבענ ײר רעט:7 רעד וצ ןָאפ קוק ַא ,טנעמסידָאלּפַא םוצ ןכיוה ךיז טעוװ

 ' | .גנַאגברוד

 ןפלַא ןופ ענעצס ענעבירשַאב ןיוש יד ךיא ליּפש טקַא ןפ:9 ןיא

 ,:נַאלנטוצמ טרעיוהעג ןבָאה ןטנעמסירָאלּפַא יד ,קַאלשצרַאה סיזנכשַא
 םוצ קוק ַא ביג ךיא ...לָאמ עכעלטע ןביוהעג ןעמי טָאה גנַאהרָאפפ םעד
 2וק ןײימ טימ ןעמַאזוצ !רעטומ ןיימ :עז ןֹוא ייר רעט:2 ןבענ גנַאגכחוד

 סָאװ ןָאפ קוק ַא עגװָאק ןײק ןעמוקעג יז ןיא ,עזיימהעג עידַאנ ,עניז

 ףוס רע ןיא סָאװ ..ןוא ?רע םכעל יװ ...דיחי ןב ריא מימ ךיז טרעה

 | | ?רָאיטקַא ןַא רַאפ ףוס ?כ

 ןצרַאה ןיא ףימ זַא ,החבס יד ןגָאזוצסיורא טייצ רשפא ןיוש זיא ָאד

 ערעװש עֶלַא ייב "עװטסרַאיטקא, ןינע ןצנַאג םעד ןופ עמַאמ ןיײמ זיא

 יװ -- ,ןעװעג טשינ ןעגנובעלרעביא עשיטַאמַארד הףיש ןוא סעיזילָאק

 ןוא רעטָאפ רער ןעוװעג זיא סע יװ) "טריקַאש , -- ?ןגָאז סע ןעמ לָאז

 ;ןרױלרַאפ ַא ןעװעג ןײלַא זיא עמַאמ ןימ .(םיברוקמ ןוא םיבורק עֶלַא
 :עײל יד ןופ רעװ ךיז שעװ רשפא .עסירטקַא ע סי ו| ר ג ענעגנַאנעג

 ןיא ןקוקנײרַא ,ליפ ןטשרע רעזהנוא ןָאפ רעטעלב ַא ןייז חירפמ רענ

 סיוא טסיג ענימ עמַאמ יד ױזַא יװ ןרעהחעד ?"ןענרויטקָאנ , ?טיּפַאק
 ןוא ;ןיּפ ןכעלשטנעמ ןגעוו רעדיל עליטש ןיא ץרַאה טרעטיבראפ ריא

 !רעטַאעט ןופ ןקור-נײא עניימ ןעמונעגפיוא טָאה יז ױזַא יװ ,רעמעּפש

 סעמַאמ רעד רעטנוא , ךָאנ ןרָאי ענימ ןנעװ תורוש ענעי קידנענעײל

 ײר רעט:2 רעד ןופ ענװָאק ןיא זַא ,רָאלק ןרעוװ ןיוש טעוװ ,"ךעטרַאפ

 ?וא ןוא עמַאמ ַא טושּפ טשינ טקוקעג עניב רעד וצ) טָאה גנַאגכרוד םייב

 ענוװַאק ןיא עניב רעד וצ ..עטהחוסשגרַאװכוש ענעזעװעג ַא טשינ יאד

 ,ןענַאטשרַאפ טציא םָאה סָאװ ,ןזעונעירפ ַא טקוקעג טָאה טגװָא םענעי
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 ןופ ןבורג יד ןיא ןעקנוזרַאפ קירנעייז ,טליּפשרַאפ ןבעל ריא טָאה יז זַא

 ןטליּפשעצ ןיפ חוכ ןטימ ךיז טָאה ןוז ריא ןוא ,םויק ןרעטצניפ םענעי

 ,רַאלש ןפימ קעוװַא זיא ןוא ןסירעגסױרַא ןטרָאד  ןופ ומסייג:רעלטסניק

 ךױא בעל ר י א ךױא ןעװעג ןדנעפשמוא ערעדנַא יב טלָאװ סָאװ

 | / .ןוחצנ ןוא ןויסנ ,דירפ ר י א ךיוא ,געװ ר ' א
 עלערימ , עקיטנעצָארּפ 100 יד ,רקנמ הקבר:היתב ,טקוקעג יז טָאה

 עג יד !עזרעד ,טקוקעג יז טָאה ,"סַאנ:רעזעלג, רענליוװ ןיפ --- "תרפא
 ?נעצ ןשיווצ םַאזניא שיגַארמ זיא רעכלעוו ,יייזנכשא ןטלַא , ןופ טלַאטש

 ןייק ןעמוק ריא בילוצ ,"ןוויכ א ,, טימ יו ...ךעלקיניא ןוא רעדניק קילד

 רַאפ טסַאּפעגוצ ױזַא --- טריפעגפיוא ןרעװו ?קַאטקעּפס רער לָאז ,ענוװָאק

 ...קימש םענופ טלַאהניא רעד --- ריא

 תוחפל טרעמישרעד ןעמַאמ ןיימ טָאה קַאלשצראה ןופ ענעצס יד
 יו ,זיא שטינור ביוא .ןבָארּפ יד תעב ןגעלָאק עניימ יװ רעקיגייו טשינ

 ךיז רימ ןענָאק ,הגרדמ ַאזַא ןיא טרעדורעגפיוא ןעוועג ,םנאמהעד ןביוא
 ,םונימ רָאּפ יד בעלעגכרודי טָאהו עמַאמ ןיײימ סָאװ ,ןלעטשרָאפ טביײל

 עטרעמישרעד ענייז ןפיײז עלַא ןופ ףרָאװ ַא ךיז ןביג "יזנכשַא , וצו ןעוו

 ןופ ,טלַאפ גנַאהרָאפ רעד ,טקַא רעד ךיז טסילש רעבָא טימרעד .רעדניס

 יד ןֹוא ,קירוצ ךיז טביוה גנַאהרָאפ רעד ,ןשטנעמסירָאלּפַא ןרענוד םלוע

 טנוזעג ,ץנַאג ,שירפ --- דניק קיצנייא ריא טעזרעד עמַאמ עמרעטישרעד
 סָאװ ,עיצַאװָא רעד ןופ ?גָאה ןרעטנוא ּפָאק םענעגיובעג ַא טימי טייטש

 :עג םימ ,דיירפ םימ ןּפַאלק סע רעצרעה סנעמעוו ,רעיושוצ יד ןכַאמ םיא
 ריא ןיא טסנוק ענײר יר | ו ח צ 2 טרעפ ָאד ...תולעּפתה טימו ,םונ

 עריא ןופ ןערב ןקיליײה ןיא ןרעקַאלפ סָאװ ,רעצחעה יד וצ גנוכיירגרעד
 י .ןלַארטש |

 ;וצ עטקיצמנַא ןַא ...טציז גנַאגכרוד ןבענ ייר רעט59 רעד ןיא ןוא

 2ַאמ --- עכעלקילג ןיוש ןוא ענעקָארשרער -- עטרעטישרעדו ַא ,ןירעיוש

 ,ןעזרעד) טָאהי עכלעוו ,עסירטקַא עסיורג ענעגנאגעג:ןרױלרַאפ ַא טציז ,עמ

 ריא תונויסנ ערעווש ךרוד םָאה ןוז ריא סָאװ ןוא ןריולרַאפ טָאה יז סָאֹוז
 /  .שהעקעגמוא רעטַאעט רעגוװָאק ןיא ָאד טָא טציא

 ןיא פפול רעד ןיא .ענדָארג ןייק קירוצ ןרָאפעג זעמ זיא ענוװָאק ןֹופ

 .ף ו ס ןקידנרעטנעענרעד ךיז ןופ גנומיטש יד ןענַאטשעג ןיוש
 ךָאנ עגדָארג ןיא רָאי ןיימ טּפעלשעג ךיא בָאה ?יפעג םעד טָא טימ

 ףוס ןופ טײקטנעָאנ יד טיירפעג םשינ טָאה| ךימ .ןלָארטסַאג רענװָאק יד

 . ,*?רעטייוו סָאװ, :הלאש רעד בילוצ
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 ןרֹוכיׂש , ןֹופ ןכיצ ןרעטנוא טריסלוּפ רימ יב טָאה ץרַאה סָאר

 ןײמ ןיא ןגעלעג סקס י ד גע ט ש  טכַאנ רענעי ןופ זיאו רעכלעוו ,"ווירב

 | .ענעשעק:םעזוב

 :ךיא רעה ,רעטַאעט ן ַאמשוצ םעד ןיא קידנעמוק ,לָאמ ןיא ןוא -

 ס 3 ַא ם ַא מ -- ןרי רירט טסַאג ןכָאװ 2 ףיוא טמוק זרנוא וצ ---

 | וי ק ס לַא ד



 | ;יקסלַאד טנָאמַאמ טימ זש |

 *;טפַאשנדװל ןופ האירב עקי רָאה וד זיא סָאד -- טסנוקע

 לצגוק ..ר .א |

 ןפיוא ךיז טימ רָאפ ןלעטש ןיקסלאד טימ ןכָאװ רָאּפ יד
 ?עגרעביא םשינ רעמ ריז טָאה סָאװ ,טנעמָאמ א א ןבעל ןופ רעיוה ןצנַאג
 טשינ יאהוא טָאה ןוא רָאי 90 טעמכ עקיררעשייוו יד ןופפ ךשמ ןיא טרזח
 --- ענדָארג ןיִב רעטַאעפ רָאי ס עּפַאנק יד רַאֿפ ןכיילג סנייז טַאהענ

 !רעקיצנײא ןַא -- ,ָאזלַא ,טנעמָאמ ַא

 ײ וו צ+ ?טנעמָאמ םער טָא ןופ 'ישייקיצנייאמ יד טײטשַאב סָאװ ןיא
 ןצילב עכלעוו ךרוה !שרעדנוההָאי ןבלַאה ַא ןופ ןָאפ ןפיוא --- ז כ ָא וו
 ןצנַאג ןפיוא6 ךעלרעהפיואמוא ןענייש וצ ןרָאװעג | ןפכױוקלַאב יז ןענעז
 | ?םעניימו געווסנבעל ןקידרעטייוו

 -רימ ףיוא גנוקריוו סעמעוו ,ןרָאיטקַא ןעזעג ןיקסלַא ד ןיב בָאה ךיאו
 :עגסױרַא ןוא תונורכז עניימ ןופ ד,ג ַא ב ןבלַאה ַא טליפעגסיוא טָאה
 ...םידומע עקידרעירפ| עניימ ןופ רעקילדנעצ הסו ַא ףיוא תונויער ןפור
 :עג רעירפ טָאה דימ סָאװ ,ץלַא ןעלקנושרַאפ וצ ןעגנולעג ןיקסלאד טָאה
 יקסלַאר טָאה ?רעטאעט ןופ תולכיה עטסכעה יד ןיא טריפעגנײרַא טָאה
 ןופי ?ײזַאמקָאטש , סעקסוװַאלסינַאטס ןופ -- ןקוה דנייא יד טשיװעגּפָא
 ןופ ?ייעיטָאג ַאפירַאגרַאמ סהַאנרעב ַארַאס ןופ ?ייָאנַאריס, סנעלקָאק
 רַאצ , ןיא ןװעינעלרָא ןופ ?| ןלַאמנענָאז ןופ ?ןצנייק ןופ  ?ןיקסוװָאקמַאמ
 יי | ?"רָאדָאעּפ
 דָאנ רימ/ ןלעװ .לָאמנײא טשינ ןֹוא טריטיִצ טַאהעג ןיוש -בָאה ךיס - .}
 ,,ססממק8:8810מ 68" . :טרָאװכורּפש עשיזיוצנַארּפ סָאד ןענָאמהעה ןזומ

 - ןכײֿפנהַאפ ןכַאמ טסנוק ןיא .(טקניח ךיילגרַאפ  רעדעי) = 005 2810
 ?קַאמשענ 8 םתס זיא רעטייווצ ַא ןוא ןעגנוניישרעד ענײז ןופ ענייא ןשיװצ
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 :נַאל ַא ףיוא עמעס ַא זיא סָאד ...טייקשיצראהשםע ןופ קורדסיוא רדעזָאל

 עקידנליוװ טשינ יר .ןּפיהרעביא רימ ןזומ ָאה סָאװ ,גנולדנַאהּפָא רעג

 ןעעזרעד רימ תעב ןורכז רעזדנוא ןיא ףיוא !עמוק סָאװ ,סעײצַאיצַאסַא

 ךרוה ןשכולַאב ,זדנוא ןיא טבעל סָאוװ ,טלַאטשעג רעה ןיא ןואט זמייווצ ַא

 ..."ךיױלגרַאפ,, ןייק טשינ טולָאסבַא ןיא סָאד --- רודהו ?ודג ןקירהעירפ א

 *?רעסעב זיא רעוװ, :הלאש רעה ףױא רעפשנע ןַא ןכוז טסוייה ןכיילגרַאפ

 ךיז רַאפ ןכָאה רימ זַא ,ןמיס ַא ...זיא ןלַאפ יד ןיא הלאש אזַא ןוא

 ןופ תולדג יד ןעמונעגפיוא טשינ טָאה סָאװ ,םענייא אזַא ,"םעב רעוב, ַא

 .ןטײװצ: םער -- ןעמענפיוא טשינ טעװ ןוא רעטסיימ ןטשרע

 םילודג עקידרעירפ יד ןופ םענייק ,ךיז םיײטשרַאפ ,טָאה יקסלַאד

 !ט נָא מ ר ע ד ײז טָאה רע :טלקנוטרַאפ טשינ ןוא ?טשיװעגּפָא ,, טשינ
 ,ענײא ָאד | צר ַא ה ןיי א ןוא ןוהכז ןיא ןפורעגסױרַא רדסכ טָאהו רע

 .ןעגנוקיצטנַא עמייזרַאפ קיביײא ףיוא רימ ןיא יד ןופ עטייווצ א ָאד

 ,םעד ןיא ןענאפשַאב זיאו טנעמָאמ רענרָארג ןופ ייטייקיצניא , יד ןוא

 זיר ןשינעצס ןטימ ןיימש 'וצ קילג סָאד ןלַאפעגפיוא רימ זיא ָאד סָאװ

 ,רעטפערב יר ףיוא םיא טימ ןייטש ןוא ...רעטערבנעניצ יד ףיוא ןעמַאזוצ

 רעדָא ,ןרעטשי םיא -- טסײה סָאדה ,,?יּפש ןע סם א זו צ םיא טימי

 | | | / 0 99 ע ה םיא
 | !ר ו ת םּוצ ןעמוקעג רימ ןענעז ,רענעייל ,ָאדאטָא ==

 ענדָארג ןיא ןיקסֿפַאד טימ ןכָאװ רָאּפ יד ופ טײקיצנײ א יד

 ןופ ןעננולעטשרָאפ עכעלטע ןיא ןיב ךיא סָאוװ ,םעד זיא ןענַאטשַאב זיא

 - ורע נט רַא פ סיי ק ס ל ַא ד ןעוועג קיסַאלקטלעװ דעד
 טַאהעג טשינ ךיא בָאה יקסלַאד י"ה רע גס ר ַא פז ַא ז ַא ןוא

 רָאי הניפ יד רַאפ םשינ יאדווא ןוא ןיקסלַאר רָאנ רָאי 90 טשינ --

 .םיא זיב
 גָאר דעגסיוא , ןימ א ,עזָאפרָאמַאטעמ ענײעגלַא ןַא טמוק םציא ןוא

 ןוא טונימ 9 ןרילרַאפ וצ טשינרָאג רשפא טניול סע סָאװ ,"תמא רענעש

 ןדעי זפיוא !סילשַאב יז רימָאל רעכָא ...םיא ןענָאמרעד וצ תוהוש יײווצ

 | | | ר | | ...לַאפ
 | | ?רעגשטרַאּפ ---

 .ץנַאטסבוס רעסיושג ַא ןופ טפסעה ַא זיא סָאד --- ?רענשטרַאּפ,
 יװ רענעלק זיא עכלעוו ,ןגָאװ ןקידרעדער:ריפ ַא ןיא ,לשמק חמורכ ,דָאד א

 ..ײז ֹוצ "ןירענטרַאּפ, ןייק טשינ זיא ,רעדער 8 עקירעביא יד

 -רעד טשינ זיא עכלעוו ,הדע ןַא טימ רעצעמע סעומש ַא טריפ סע ןעוו
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 פענ ןיאו --- חקיּפ ןוא ףירח ַא ןייז רע געט -- רע זיא ,סעומש םוצ ןסקָאוװ

 ןײז ן 2 י םי קידנעטש זומ שטנעמ א .הטוש ַא -- לַאפ םענעבעג

 7 | ר ע נט ר ַא פ
 סע ןיא ,ןעגנושסייל עשינעצס ןופ ןסעצָארּפ יד ןיא ,עניב רער ףיוא

 ר ש פ אי גנולעטשרַאפ עסַאלב ַא ןבָאה סע ןכלעוו ןגעוו ,ץיירק רערעווש ַא

 2:מקַארּפ וד ןוא .רעקיטערָאעט"ןמסולַאיצעּפס ליפא םנזיוט ןופ רעניײא

 : - : | יב !רעוט:רעטאעפ  עשי

 זץיחווו ,םעד ןיא } ובשח ַא ּפָא ריז ןביג ײז ןופ ליפיוו ןוא יז זופ רעװ

 | ?ןרענמרַאּפ --- ךרוד טהיפרַאפ ןרעװ יז

 ןופ חוכ ןפיול ןטסָאמעג טרעוו --- !ימייק א ןופ חֹוכ רעד -- טייק א זַא

 ןבירשרַאפ ןיא סָאד ?ייוװ ,עלַא ןסייוו סָאד -- גניר ן| ס ס כ ַא וװש ריא

 טצַאלּפ ?קַאמקעּפס ַא זַא ןוא .קיזיפ זופ םיללכ ערַאמטנעמעלע יד ןיא

 סע רע טסײװ -- ןרענטרַאּפ עטסכאווש ענײז ןופ ןעגניר יד ףיוא

 ןקימנייה ןופ עבַאגפיוא יד ?ײװ !ט ׁש י נג ןעמ טסיײוװ סָאד !ןיינ ?זיא

 ;יהרַאפ 898 ןופ ןדקאפ רעפנוא עטסכַאװש יד ןטלַאהַאב :זיא רעכישזער
 ןרודעצָארּפ ןוא --- ןסעצָארּפ יד טָא יא ןוא ,גנוקעמשרָאפ רעד ןיא ןעגנוק
 ;סיימעגיב רעטסיציײרקעג ןוא רעטנֿפַאזעג ,רעפיוהג ,רעתמא רעדו טהעוװ ---

 ;:עלקניפ ,ר ע ת מ א !ַא ,טנעמעלע רעכעלדעש ןוא רעקירעביא זַא רעט
 ןפייא ךיז טלַאה ?דנַאוטלדנַאה רעד וװ ,דירַאי! ןפיוא טנַאילירב רעקיד

 טי + .רעלזעלע עכנ ע פי ?ש ע ג ןרעכַאשרַאפ
 ,לנילפ עטרעטַאלפעצ הוא ןליּפש ריז ןזָאל לקַאטקעּפס ןקיטציא ןיא |

 עשינַאכעמ עקיטניה ןופ ןטיפוס וד ןָא ּפָאק םעד ןטלַאּפש --- טסוייהז

 עטשרע יד ןוא טסַאטשנַא עװיפקעלָאק) ַא ןיא רעטַאעט .ןעגנופכירנייא

 זיא ,ןעמעטָא רעטַאעפ  ןיא גָאט ןקיטנייה ליוװ ןעמ. ביוא ,טייקידנעוופיונ

 - .?םיכלוהח ימו ימ :ךיז ןקוקמורַא
 .ר עו ד ָא ןַא ןעוװעג זיא יקסלַאד
 ןבעֿכ ןצנַאג ןרַאפ טַאהשג .ר ע דָא ַא ז ַא ךיז ןבענ בָאה ךיא -

 יי - .לָאמ ןטצעל .םוצ ןוא ןטשרע םוצ --- םעניימ

 ןגעוו עשכישעג ירד --- ןיא ?טיּפַאק ןקיזָאד ןופ טפַאהניא רעד ןוא

 | ןי ֹק סלַא ד םנ ָא מ ַא מ ס ימ -- ןבעל ןיימ ןופ ןכָאװ יד

 .ןווימַאמי ערעדנַא ןופ רימָאל ןּביױהונָא .רעבָא

 יד טהעההעד ,עבָארּפ רער וצ ירפרעדניא קידנעמוק ,בָאה דיא זַא
 - .ןקַארשרעד ...ךיז ךיא בָאהו ,ןֿלַארטסַאג ענייז ןגעוו העידז

 ;ָאלטסײרט ןיימ ,טײקגגָאלשרעד ו ןיימ  טנַאקַאב ןיוש זיא רענעייל טעד



 ןרעהרעד בצמ ן ש י כ י ס ּפ ןקיזָאד םעד ןיא .םייקטלפייווצרַאפ עז

 םעטָא רעד ןכלעוו ןופ ,זירּפויסי ןימ ַא ןעוועג זיא ,'יקסלַאד , ןעמָאנ םעד

 - .ןטסַאקטכורב ןיא טרענײטשרַאפ ןרָאװעג ןוא

 שא א א / י?יקסלַאד --

 ?ןיקסלָאװזיא וצ ןבָארּפ יד ףיוא ָאדגטָא --

 - י | 12 אש !יקסלַאר

 ןטנערבעגּפָא ןֹופ רעטערב יד ףיוא ענליו ןיא ןעזעג םיא בָאה ךיא

 . | !לָאמנײא טשינ ןעזעג ןוא ...רעטַאעט
 ,ןעגנופעטשרָאפ ענייז ןופ ןבילברַאפ ןענעז סָאװ ,ןקורדניא יד ןוא

 אפ ַא ןריפ עכלעוו טימ) ,םידעפ עכלעזַא ןופ טבעוועגפיונוצ ןעוועג ןענעז

 .סעיצאערקףןיורק ענייז ןיא ועינעלרָא וליפא םזָאלרעד טשינ טָאה לעלַאר

 ענעפַאשעג יר ןכײלנרהַאפ ןופ עגַארּפ ןייק טשינ ָאד ןזיא רעדיוװ ןוא

 :אק ַאיטימ,, ןופ לָאר יד טליּפשעג .לשמק יז ןבָאה עדייב ...ןטלַאמשעג

 :רַא פ יװ סיר 2 ױזַא טקנוּפ ןעוועג ןענעז עדייב ןוא ,"וװָאזַאמַאר

 . יי . ן 7 ײ ש

 םָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זוא רעיושוצ ןפיוא גנוקריוו סיקסלַאד

 עשילמיה ןֹופ ןרעפס יר ןיא ךיז טימ ןסירעגטימ רעיושוצ םעד טָאה רע

 | | יב | | ...ןפלעוו

 ?נַאמָאר ןָא רעטַאעט ,לַאעדיא ןָא רעטַאעט ,עיזַאטנַאפ ןָא רעטַאעט

 !םע ןיא תומה םס ,טפיג זיא'ס --- "ןגיל ,, א טםושפ טשינ זיא --- קיט

 ' ןייק טשינ טקידײרּפעג טָאה --- ?עיגילער יד זטייברַאפ זומ טסונוק,,)

 יי | .(!ןינילַאק שטיװָאנַאװיא ?יַאכימ יוװ ,רערעד

 ?קעווַא רעמטערב יד ףיוא טירטפיוא ןרעי םימ טגעלפ י ק ס 5 ַא ד

 ןופ ןכײה ןיא םיא ןגָארטקעװַא ןוא דרע .רעד ןופ רעיושוצ םעד ןסייר

  !ךעלגעמ טשינ זיא רעטרעוו טימ סע ןבעגרעביא .טכיל !קיבײא

 ,עטקיטשרעד ןײגקעװַא ןעמ - טגעלפ ל?קַאטקעּפס א סוועיגעלרָא ןופ

 ?ּפָאמוא ,טפַאשרעטסײמ .ןייז ןופ .ןעזענּפָא .עטלפייװצרַאפ ,ענעגָאלשרעדו

 רעיושוצ םעד רע טָאה ,טליפשעג טָאה ר ע סוָא ז ,םעד ןופ קיגנעה

 :ןצסיוא ,ןגיובו וצ ,ןרעקיוה וצ ךיז ןעגנווצעג ,דרע רעדוצ טקיר רע'ג

 יי = 00 א 2 שם א ר, /  .טסיל ןדיימ

 עטלַארטשעצ.טימ ןײגסױרַא ןעמי טנעלפ לקַאטקעּפס סיקסלַאד ןופ

 :עג יר ףיוא ןּוא רעצרעה יד ןיא ןוא ..ןקילב ,עקידנעמַאלּפ טימ ,רעמינּפ

 !עטכישעג:טלעוו רעד ןופו ןענַאטיט .עלַא "היוללהס ןעגניז ןגעלפ רעטימ

 ! ט ָא ג -- ןײז וצ שפנעמ ןופ טכער ןרַאפ רעפמעק ןוא ןדלעה עֶלַא
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 :עטשרָאפ ענעקַאבעגלענש ענייז ןופ- ןעגנוגנידַאב יד בילוצ רשפא

 ?טרעטַאמעגסױוא רעשילַאראמ ןוא רעשיכיסּפ ,רעשיזיפ ןייז בילוצ ,ןעגנול

 :עטשרָאפ  ַא סיקסלַאר רָאנ קוהדנייא ןוֿפ םיײקצנַאג ַא ןגעוו ןעמ טָאה מייק

 םיא קיד ןנבָאה/ ,סעבלעזַא טשינ קנעדעג ךיא :ןדער טנַאקעג טשינ גנול

 | -  .ןשגנולעטשרָאפ קילדנעצ ַא ןיא ןעזעג

 - !ןשנעמנַארפ םיקסלַאר רעבָא

 !טונימ 15 --- 10 ףיוא ןצילכפיוא םיקמלאר |

 ,ןגָא יו ז א (סיקסװָארטסָא) י"הנותח סניגולעיב, ןיא טגעלפ רע
 -- טא עמ} 06281! אעמה םלוע םוצ ןקור ןטימ רעטצנעפ םייב קידנעיטש

 רענייא ןקו קנָאי ןבײהגָא ןעמ .טנעלפ םלוע ןיא זַא עמ 323606זזמ וחס? *

 | י ?יימרעהעג טַאה .ריאע ;ןטייװצ םעד

 :טקַא 4 ןיא עזַארפ יד ָאטסָאקַא ןיא

 טניימעג סָאװ ,רעמזעלק רעדנילב ַא ,ךיא
 דיל ַא טגניז סָאװ ,דלעה ַא זיא רע

 רעצ ןופ ןוא םענײז רעמיק ןופ
 -- טימהעד ךייא קיטסול ןכַאמוצ

 .םיור:רעיושוצ ןופ ןייושג:ןצכולש .םימ ןרעוװ טײלנַאב טנעלפ

 | - !{ירעטָאּפ רעד, סגהעבדנירטס ןיא ןוא
 טלָאװ ,עלָאר יד טליּפשעג טָאה רֹע ױזַא יז ,םעד ןגעוװ ָאד ןביירש

 דיז ןענָאק טשינ ןוא ןײרַא רעלעק ןיא עמעמ רעזדניא ןסיוטשרַאפ ןסייה
 ...עגדָארג ןיא ןַאזעס ןופ ףוס םוצ ןרעקמוצ

 אב טַאהעג ןיֹוש בָאה ךיא זַא ,רענעײל םעה ןענָאמהער ליוװ ךיא
 ;םייר רעשירעליּפשיוש ןימ ןופ ןּפַאמע יד ףיוא רעמעּפש ןרָאי זַא ,טנָאט
 ;לעטָא , יװ שסגוּפ) ןֿליּפש טנַאקעג טשינ "רעטָאּפ, םעד ךיא בָאה טייק

 ןליפַא דעלנעממוא ! ןעועג ןיא רענעט סיקסלַאד ןופ ןיגקעװַא ?ײװ ,(?ָאל

 .ןעגנולעטשרָאפפ ענייז ךָאנ רעקילדנעצרָאי

 זַא ,ייןטנעמגַארפע ! גייז קידנרעדליש ,ןלייצרעד ךָאנ ךיא לעװ ָאד
 :נובעג ופימ) עטעשוק ןפיוא טגיל רע תעב ,יירעטָאפ, ןופו טקַא ןמצעל ןי

 עליטש ןיא טגָאז ןוא ןערואַאל ףיוא טקוקי .,דימעהײםיעגושמ ןוא טנעה ענעד
 ץלַא ריד לעװ דיא ןוא ,ארואַאל ,םידשח יד ןופ ךימ יירפַאב, :רענעש

 ;נוה ןגיוא יד רַאפ ןבעוושי' ךעלדנעפו עסייוו יו לַאז ןיא ןגעלפ ,"ןבעגרַאפ

 םייב ןסעזעג ןענעז סָאװ ,רעיושוצ ךס  ַא ןוא ...ךעלכישנשַאט רעטרעד

 ?ןּפעלשרַאֿפ סע ךימ וטסרעװ ןוחוװ !רעיורג וד ךַא (*

 ר רש+

 טש



 ךיז ריפ םייז רענעי ףיוא ידכ ,גנַאגסױרַא םוצ ןפיול ןגעלפ ,גנַאגכרוד

 | | - ..ןענייװעצ לוק ןפיוא

 ,ענעננוזעצ ,ענעביוהרעה -- ןעמ ןמנעלפ רעטַאעט .ןופ ןײגסיױרַא ןוא

 | .ט ס ג ו ק ןופ גנוקריװ יד --- סע זיא ןעװעג לײװ ,עטמַאלפעצ
 ?ןליּפש ןעמַאזוצ רָאיטקַא םעד טָא םימו ענדָארג ןיא רימ ןלעוו
 וצ ןעגנויצַאב יד ןעוועג זענעז סע ןדיישרַאפ יו זַא ,דיז טייטש רַאפו

 ,רָאלק ןיוש ץלַא רעגעיײל םעד זיא ָאד) ףורַאב רעזדנוא ןופ ןכַאגפיוא יד
 ףױוא | שד ַא װ -- ןפוא רעד ןשוװעג זיא ןדיישרַאפ ױזַא -- (דיא ןיימ
 .ןופעברַא םיא טימו ןוא ןפערפ םיא ,ןיקסלאה

 זיא רע .טסילַארנַאקס ןטסיוװ ַא ןופ טַאהשג רע טָאה עיצַאטוּפער ַא

 ןוא ,הלחמי רעזייב ַא ןופ עידַאטס רעטצעל רעד ןיא ןעוועג וכייצ רענעי וצ

 ?םיוא יד זיב ןייגרעד טייקיניילק רעדעי ייב שגעלפ טייקטגערעגפיוא ןייז

 טָאה ןעמ ןוא .טסווועג עלַא ןבָאה סָאד .;ורָאצמירג ןפסדסיװ ןופפ ןכורמו

 -  .טהעטיצעג לסיב שּפיה ַא

 =רויס ערעטיב ףיוא ןשרַאװ וצ הניס עלעיצעּפס ַא טאהעג בָאה דיא

 ?ַאמלאד אנוש רענעסיבהַאֿפ ַא סווָאטַאמלַאד ןעװעג זיא יקסֿפַאד ;ןזירּפ

 ?םלַאד ןבָאה סָאװ ,ןרָאטקַאפ עקידנריפ ענעי ןופ רענייא ןעוועג זיא ווא

 ,מרעטייווהעד רעטַאעמ ןשירָאטַארעּפמיא ןופ ןיק

 ןוא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,ןװָאטַאמלָאד רַאפ גנומכא עזָאלצענערג ןיימ |

 ריא ןוא ,יונעג רענעייל עניימ ןסיײוװ --- פײדַאב רימו רַאפ ןכָאה שלַאטשעג

 :ָארטסַאג ןטימו רימ ןשיווצ ןעמוקו ומ ומקילפנַאק א וצ זא ,טראוװשג בָאה

 ןקירײטרַאפ ןיא טייג םע ןעוו ,'םּפעש , ַא עבטב .ןרָאב םער טָא ףיוא רָאיל

 ,שרעדנַא ןיטולח2 טלעטשעגסיורא ךיז ךיא טפָאװ ,ןסערעטניא ענעגייא יד
 רַאפ ןעוועג זיא וָאטַאמלאד ןוא .י"תושודק, עניימ ןָא טריר רעצעמע ןעוו

 .טָאנּפָא ןַא -- (!ךיוא םנייה זיא רע) רימ
 ןעלקיװשנַא ןביוהעגנָא ךיז העש רעטשרע רעד ןופ טָאה ץלַא רעבָא

 י .ןעגנוטרַאװרעד יד סימו גנַאלקנײא ןיא טשי
 ןיא ןירּפרויס ַא טרַאוװרעד גָאט ןטמיטשַאב םוצ זדנוא טָאה תישאר

 ןסייהעג סע טָאהו --- "יָאװַאדערעּפ,) רָאשַארטסינימ דַא ןופ ןַאזרעּפ רעד

 :רָאפ יד ן| פט ײ ר גו צ ןיא ןענַאטשַאב זיא עיסימ ןַײז .(שיסור ףיוא

 .(ןלָארטסַאג ;קי דנעיימש

 וצ דעלגעמ םיוק ןיא "רעשז דענעממ ןקיזָאר ןופ ןפפַאמשעג םצע יד
 :1צלירג ןוא עטסשיטסירעטקַארַאכ עמַאס סָאד לייוװ ,שידייי ףיוא ןבײרשַאב

 .ןדער:יישיסור , ןייז ןעוועג זיא םיא ןיא עקיד
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 טדער רע סָאװ ,םעד. בילוצ ששנעמ ַא ןופ ןכַאלּפָא זַא ,ךיז טיײטשרַאפ

 םָאר ,דמערפ םיא זיא עכלעװ ,ךַארּפש ןיא סע רעכלעוװ א ףיוא טכעלש

 סניזַא ןוא .ןשטנעמ ֹוצצ ץנַארעלַאטמוא ןופ קורדסיוא ןוא ןמיס א זיא

 ?פושּפ ןעועג ןיא ןרנעטשמוא ןֹוא ןטיײצ ענעי ןיא דיי א יבגל ןזײװסיױרַא

 ַאזַא וצ ןעיצַאב ךיז ןעמ לָאז יװ רעבָא .טרָאס ןטסגרע ןופ עיבָאּפָאדוי

 יד וצ גנוצעשגנירג סױהַא שזייוו ,ןיקסלַאד ןריטנעזערּפער טמוק סָאװ ,ּפיפ

 םָאד יװ ,ױזַא שיסור ייברעד טדער ןוא רעטַאעט ןופ לַאנַאסרעּפ ןיא ןדיי

 סערַארטסע יד ףיוא סעקנעצס עכעלטנייפ=ןדי יד ןיא טרערלישעג טרעװ

  י - {"ַארָארַאנ ָאװַאקסור זויַאס, ןופ ןקנעש יד ןיא

 ,םענייא ןופ דוליה ַא ...שיזיפ --- שינעעזרַאפ ַא טושּפ רע זיא ייברעד

 ןקירד וצ קידנדיימסיוא ,ןליוז יד ףיוא זַא ךיז ןראּפש סיפ יד ןעמעוו ייֵב

 רע פיײנ ,ןײג ןוא ןגיוארעגניה עכעלנייּפ ,תועמשמ ,ערעייז בילוצ רעגניפ יד

 םעד טכַאמ סע .זָאנ ןייז ןופ ןוא ןגיוא ענייז ןופ גנוטכיר רעד ןיא טשינ

 ,גנוטכיר רעטרַאװרעדמוא ןא ןיא טירש רדסכ טכַאמ רע זַא ,קורדנייא

 ַא ,טשינ םענייק רע שקוק ןגיוא יד יא .ןיילַא .ךיז ןופ טפיולטנא רע זיא

 ..םצמ ר ע ק י ד 1 ע ט שי ןײז ןיא| פייקיטהעוורערנימ ןופ ליפעג

 טשינ טלָאװ שטנעמ  ןייא ןייק ,טקרעמַאב וטשינ ןױשרַאּפ םעד טלַאװ ןעמ

 -- ןדער ןוא ןכרָאה ,ןקוק ,ןגעװַאב דיז ןפוא ןייז ןופ ןכַאל וצ ןלַאפעגנײא

 ןעמוק עוו שטיװָארָאטקיװ טנָאמַאמ ןַא ,ןדלָאמעג רעבָא רע טָאה

 ...רע טריפ עבָארּפ עקיטנייה ןוא ןגרָאמ
 ."קיטש ירפ,, ןטשרע ןפיוא זיּפש גונעג טַאהעג ןיוש ןכָאה רעכַאלּפָא

 ןעמעוו ,ןיקסלָאוװזיא ייב ?ָאללעטָא , ןרַאילּפמעזקע יד ןעמונעגוצ טָאה ןעמ
 (יפנַאטנעזערּפער , סיקסלַאד ןופ ןעמָאנ רעד ןעוועג זיא ױזַא) טערקדליש

 טשינ ךָאנ ןעק ,טערקרליש ,רע תויה ,ןלָאר יד ןלײטרַאפ טגײלעגרָאפ טָאה

 י | ...לַאנָאסהעּפ םעד

 -- אנָאמערזעד ,, ;ששינוור --- יַאוסַאק, ;וװָארימידַאלװ -- ?ָאנַאי,

 ןיַאלּפנַאב ןפיוא קידניא רעד ...ַאװַאטַאדרַא -- ?אילימע , ;ַאװַאנַאסריק

 ...ןריטסעטָארּפ וצ דוסי ןטסדנימ ןייק טשינ טָאה
 ךיז ןלעװ ...רַאמשָאק ןפיפ ַא ןיא ןעקנוזרַאפ יוװ ןענַאפשעג ןיב ךיא

 רענוד ַא ןפערפ טשינ רימ טעוװ ?ןעלמיה יד רימ רעביא ןטלאפש טשינ

 ,סָאד ןָאפ וצ םייצ טשינ ןיא ?רָאוװ ףיוא םולחי ןזייב םוצו ףס ַא ןכַאמ ןוא

 טעװ דרע יד ביוא ...ביוא ,טגָאזעגנָא טָאה ענװַאק ןיא ווירב ןיימ סָאװ

 טעװ טםנעמעלע:רוטַאנ רעשכירעגמוא זַא ביוא ?ןעגנילשניא טשינ ךימ

 | ..ןריּפסקעש טימ ףערשנעמַאזוצ םעד טָא ןסייררעביא טשיז



 2סוא !גנולעמשרַאפ:לוש רעד ןיא גנובעלרעכיא .-- ?טעלמַאה , ןיימ

 ןליפש סָאװ ,יד, :עוַארפ ןיז !םינּפ רעפלַארטשעצ ןײז !וואשטא

 טשיג רעבָא ,ץרַאח א ןגָאמרַאפ ,?טעלמַאה} ומקַא ןט22 םעד רָאי 22 וצ

 טסעוו ...גנונעדרָא ןיא 'ןײז םעווס ,רוחב ,טשינ גרָאז ....סנגיובנלע ןייק

 | ."ןכַאמ טשינ ערעירַָאק ןייק

 ?עגַארפו ןיימ ףיוא ןרעפומנע טשינ רימו טליוװ ריא ---

 .םולח ןזייב ןיימ ןופ טקעוועגפיו א יװ ױזַא יקסלָאװזיא ךימ טָאה סָאד

 .?ענַארפ עכלעוו ---

 משינ טבַאנ יד ריז טָאה ריא רע דָא ,טרירעג עלַא ָאר ןעגעז רימ --

 טורעגסיוא

 .םשינ טרעפטנע ריא ןוא טגערפעג לָאמ ייווצ ךייא בָאה דיא --

 .ןגיוא עדליוו טימ ,המתסמ ,םיא ףיוא טקוקעג בָאה דיא|

 ?ןליּפש ריא טליוװ סָאװװ ---

 .?ָאללעפַָא , ןופ ןרַאילּפמעזקע 2 טקערטשעגסיוא רימ םָאה רע ןוא

 2ָאדויל , :ןכירשעגנָא טפיטשיילב ןעוולב ַא טימס ןעוועג זיא םענייא ףיוא

 | | .?ָאיצנאבארב , ;ןפייוװצ ;םיוא ,?ָאקיװ

 | .ןביילקסיוא טנָאק ריא ---

 -- טכייה ?ָאיצנַאבַארב ,, ןליפש זַא ,פריטנעירָא דלַאב ךיז 2ָאה דיא

 יד ןקוק עשזָאלרעמיל ַא ןופ ןענַאק ןוא טקַא ןטשרע ןיא ןעײדפַאב ךיז

 גנולעטשרַאפ

 !ַא יה צ נא ב א ר כב --ה

 ;רעד רימ ֹטָאה ןֹוא עילימַאּפ ןיימ לכיב ןפיוא ןבירשעגנָא טָאה רע

 טשינ -- רעבָא .."מעברַאטימ} , ןימ ןבױהעגנָא ךיז טָאה ָאד זוא
 -  .- {{ ט ע ר ק דל י ש טימ {!ןיקסלַאד מימ

 זיא עלָאר רעד ןופ זַא ,זעזרעד ןוא לביב ןיא טקוקעגנײרַא בָאה ךיא
 רשפא ,4-- 8 א ןבילברַאפ ,טסקעט ר ע צג ַא ג רעד ןכַארטשעגסיױא

 , | .ןזַארפפ 8 ---

 טשינ ךיז ךיא בָאה --- .שמיװעיליסַאװ יאלָאקיג ---
 ָיצנַאכַארב כופש ױזַא -- רעטַאעמ ןיפ רעסישזער:טּפיוה םוצ {דנָאװ
 .ןרירװַאפסער טסקעפ םער לעוו .דיא .רַאכזָאלרעד טשינ טושּפ זיא

 ?טסַאג ןשימי ןדיירברוד ךיז ןַײז טוג ױזַא ןיוש ריא טעוו סָאד ---

 | סב יו יב יי .רָאילָאר

 ט וע 1ז ש ר --4 יז 5 6 = וי
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 לעװ ךיא ןֹואי ,וצרעד ןדָאב םעד.ןמיירגוצ ךייא טעב- ךיא :רעכָא --= = }
 יא /  .טסקעפ םעד ןענרעלסיוא ןגרָאמ זיב

 - .םערקדליש ןסקַאװעגסױא זיא דרע- רעד רעטינוא ןופ יוװ
 ?ךוסכס א רַאפ ָאד זיא סָאװ .?זיא סָאװ ---

 טָאה רענעי .ןרעטלוש יד טימ ןָאטעג שטעווק א רָאנ טָאה יקסקָאװזיא
 .ןגיוושעג ןוא סייז ןיימ ןיא ןָאמעג קוק ַא

 יז ךיױא עו ,ןזַארפ 8 זיב ןשינשרַאפ ָאד זיא עלָאר יד יװ ױזַא ---
 .ןליּפש טשינ

 .מדער ריא סָאװ טשינ ייטשרַאפ ךיא ??ס ...ָא...ול...וו - ---
 .ןזַארפ עטקעמעגסיוא יר ןלעטשפיוא לעוװ ךיא --- 

 ;םי וא טָאה יקסלַאד זַא ,ןלעמשפיוא טעוו ר ' א טסייה סָאװ ---
 0 | ?טקעמעג

 עמכירעגמוא ענייק ןיקסלַאד .ןרעדנע טשינ ןקילּפער יד לעװ דיא ---
 | .ןכַאמ טשינ ךיא לעװ ןזירּפרויס

 'וצ ןיקסלַאד ןעגניווצ משינ טעװ ריא סָאװ ,ךייא קנַאד ןסיוהג א ---
 ןיא סָאד רעבָא ,זירּפַאק רעיא בילוצ ײָאללעטָא; ײנסָאהנופ ןענרעל
 ;םייא טָאה ר ע סָאװ ,סָאד ןוא .ןיקסלַאד רַאפ גנוטכַא קינײװ לסיב  ַא
 דער פ ש י ג ןייז םוג ױזַא לָארטסַאנ ןייז ןיא ריא טעװ ,ןכָארפשע;

 .םקעש וצ גנויצַאב רעטסנרע ןַא ןופ ןייז ןדירפוצ טעוװ וקסלַאד ---
 םע . .ופסיטַאטס ןייק ןכַאמ .משינ "!ָאיצנאבארבע ןופ ךָאר ןָאק ןעמ .ןריּפ
 !טסקעמ םהיּפסקעש ךָאד ןיא

 רעיטשרָאפ סיקמלַאד ןופ יא רעהרעד --- ריּפכקעמשינריּפסקעש ---
 2 , ' ריפכקעמש טשינ ,יקסלַאד טעוװ ןליּפש ---

 םע רלעמ ןוא ןיקםלָאװזיא וצ סיוא ךיז רע טיירד .לָאמַא טימ וו
 . | | :ןָאט ןטעשירָאטיױא רעלפוהּפָאמוא ןַא טימ

 :ָאטקיװ טנַאמַאמ טעװ ןַאמ ןגנוי םעד !שמיװעיליקַאװ- יאלָאקיג =
 ',םיא סע טגָאז ריא ןֹוא ךייא םע רלעמ דיא !חצר תוכמי ןגָאלש .שמיװָאר

 טימ ימעברַאגעטַאזוצע ןֹופ גָאט רעמשרע רעד ךיז טָאה םעד ףיוא
 | יי ,ןפקידנערַאפ  ןיקסלַאד

 : נעסט 15 א ךָאנ ןענַאטשעגרָאפ רעבָא ןענעז סע
 ךיא ...טשינ ךיא קנעדעל -- :רעטאעֿפ ןיא ןײרַא זיא יקסלַאד ױזַא יוװ

 טשוק רע יװ ,ןרָאישקַא- יד ןופ לייט ַא טנַאה יד ןמגנַאלרער-רע יוװ קנעדעג
 טלַאה חומ זיימ-- .טייזי ַא :ןיא ייטשי ריא ...ַאװָאנַאסהיק ייבו --.טנַאה יד
 סעשטיוָאנָאמײלעשנַאּפ יליסַאװ :ןצנַאטסבוס ערעווש ײװצ ןכַאקרעביא ןיא
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 טָאה ץרַאה סָאד ...ָארעז א טכַאמעג "ןָאיצנאבארב,, ןופ ןוא אנוש:םד ַצ

 ןגנע ןיא ןעמוק רימ ןפרַאד דלַאב ...דַארג 40 ןופ רעכיפ ןיא יוװ טּפאלקעג

 רעד ןופ ןָא םיא יב ךיז שבייה לקַאטקעּפס רעד ;רעדנַאנַאטימ טקַאטנַאק

 עכלעוו ןופ ,ןזַארפ 8 טימ ָאיצנאבארב טניישרעד דלַאב ןוא ענעצס:פאנעס

 ...ןכָארמשעגסיוא ןענעז ן 'ב י ז ןוא ,עטשרע יד -- ןבילברַאפ זיא סע

 ' :ףוהסיוא סיקסלַאד ךיא רעהרעד לָאמַא טימ

 :עּפער רימ ןלעװ ענעצס:טַאנעס יד !טקַא 2 ןופ ןָא ןביוה רימ -- =

 םעּפע ןעװעג עיצַאושיס רענעבירשַאב רעד ןיא זיא סָאד !ףוס םוצ ןרימ

 :ָאס ם ע ד + צ .."ןעלמיה ענעטלָאּפשעג , ןֹופ ךורבסיוא ןימ ַא יװ

 !גנוזיילסיוא ןַא רימו רַאפ טנעמ

 ...ןרָאװעג ןיא רעפַאעפ ןופ קַאטש ןפשרעבייא ןפיוא קעווא ןיב ךיוא

 מימ ריז לָאז רענעייל ןיימ זַא ,טכָאװעג קרַאטש טלָאװ דיא !רעיושוצ ַא

 "ןיוהליּפשיוש ,, רענילרעב ןיא רעמאעמ טאש רענדָארג ןופ ןרעקמוא רימ

 .ן י קי ס וו ַא ק ט א מ -- ןעמַאזוצ רימו טימ ןעזרער ןיא

 רעטַאעט רעגדָארג ןיא קַאטש ןטשרעכיוא ןפיוא קידנציז ,ןיב ךיא =

 . בָאה דיא יו ,ױזַא טרוכישרַאפ ןֹוא טרעביױצַאכ ןרָאװשג ןגרָאמירפ םענעי

 ןופ ןקורהונייא יד ןגעװ קידנדער ,רעירפ טרעדלישעג רענעײל ןרַאפ סש

 ץלַא רעטייו סָאװ טָאה תולעּפתה ןיימי רעבָא ."ןפנעמגַארפו-סיקסלַאד;

 ןופ ףוס םוצ ןוא סָארדרַאפ ןופ ?יפעג ַא רַאפ ןטערשּפָא ןביוהעגנָא רעמ

 בָאה ךיא זַא ,פליונקעגפיונוצ ױזַא ןליפעג ייווצ יר דיז ןבָאה פקַא ,ןופירד

 .לקע ....ןופ גנוקיצטנַא ןקײטּפָא טנָאקעג טשינ טולָאסבַא
 ,עבָארּפ רעקיזָאד רעד ףיוא טָאה יקסלַאד סָאװ ,יד זיא השעמ יד

 רעוַאמ רענַאיצעגעװ םעדו ןליּפש וצי טרעהשגפיוא רדסכ ,ָאללעטָא קידנֿפיּפש

 ;רעבױצ עג ײ ז ןזײװַאכ :ןיקסלַאד טנַאמַאמ --- ןליּפש ןכיױהעגנָא ןיא

 ,סעיצַאנַאטניא ןופ| ןליּפשיב ,קיטסַאלּפ ןופ ןרעטסומ ,קימש:ףושכ ,גנעג

 ןיפ הגרדמ יד .דערעדנַא זַא וצ) גנומונש ןייא ןופ גנענרעביא .עקידנדנעלב

 רעסיוא םענייק רַאפ ןכיירגרעד ֹוצ טשינ תמאב זעוװעג זיא טעטיזָאוטריװ ןייז

 םכח ַא זַא ןגיצרעביא וצ ידכ) ןרער גנַאל ןעמ ףרַאד יצ רעבָא ,םיא

 רע עוו ,שּפפ ַא טימ  ,רומג השוש ַא טימ ןכילגעגסיוא ןרעוו טלָאװ םכוחמ

 ןעגנורעסיוא עגולק עגייז ןופ גנַאג םעד ןסירעגרעביא לָאמַא טימ טלָאװ

 "?ןיב ךיא םכח אראס ךייא טלעפעג יו, :גנוקרעמַאב ַא טימ

 ?טרעװ םעד רָאש עכלעוו) טרעװ םענעגייא ןופ ןײזטסּוװַאב עפיס סָאד

 ,ןרעדָא ענייז ןיא ןטלַאהַאב ףימ ,ןסילפ זומ ,(ןזָאלרַאפ טשינ לָאמנייק 98

 םיױרַא ןשינעפעט יד ןופ טסילפ סע ביוא ןוא דײװעגניא ןקיטסײג ןײז ןיא
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 ץרוטששולב ַא רעבָא ."ץרוטשפולב , ַא וצ ןכילגעג םע זיא ןַאד ,ןסיורדפיוא
 ?םיֹוא , רענעגייא ןופ ענימ ַא ןוא ,ליפענטימ -- ןבהק םוצ םױרַא טפור
 .קזוח ןוא לקע --- יװ ,רעמי טשינ ןפורסיורַא ןָאה !!שייקשליײװרעד

 רעזָאלליּפשײב ,תולדג רעשינעצס רעתמא ןופ ןצילב םימ ןעמַאזוצ
 ,סעזָאּפ-עקיליב טכיירגרער רימו וצ ןבָאה ןעלג ילפ:רעלדָא ןופ גנוביוהרעד
 דליש ןפיוא טעז ןעמ עכסעוו ,''} ןטנעילק,, יד וצ ןכילגעג ןעוועג ןענעז סָאוו
 טייטש קינלוריצ רעד ןוא עזָאּפ רעמעװקַאב ַא ןיא רע טציז :רעריזירפ יב
 ןעניפעג ָאד ריא טנָאק .םינּפ ןטפײזעגנָא ןיז רעביא עוטפירב רעד טימ
 רעד שממ ןוא ?ןכוז וצ סעכלעזַא סעּפע ןייא ךייא טלַאפ ?קוהדסיוא ---
 2 9 י ב סעפע ןופ ןפנעמַָאמ עבָארּפ רעקיזַאד רעד ףיוא ךימ ןבָאה ןגָאלש
 ךיא ןַא ,ןזיוענסיוא ךיז טָאה רימ .רעלָארטסַאג םיב סע זָא ּפ ע ק
 ,ןימַאס ןקיליב ַא ןופ טײנעגפיוא זיא סָאװ ,"עגָאפ רעמיור, ַא ףיוא קוק
 וי ."עגָאט רענַאיצירשַאּפ, ךיז ןפור וצ קיד ונרידנעסערּפ
 רער .וצי ןקור ןטימ טיירדעגסיוא טונימ עכעלטע עדעי ךיז בָאה דיא = |
 ?ָאמַאטימ רע טנעלפ ,ןײגקעװַא ןוא טרָא ןופ ןייטשפיוא טלָאװעג ,עניב
 נעלפ ךיא ןוא תוממורתהו וצ ןעלגילפ;רעלדָא ענייז טימ ןָאפ רעטַאלפ ַא
 ףיוא הליפת רעפטרעווילגרַאפ טימ ,ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןציז ןביילב
 טבילב ה ע ? ד ָא ןַא זַא ,רעלדנעטשרַאפ רָאד זיאס ןוא .ןפול יד
 רענעסָאשעגכחוה ' ַא םימ .ענעכַארבעצו ןעלגילפ טימו ,ץומשי ןיא --- רעלדַא
 : .ומסורב

 !רעלדָא רעטעששעילַאקעצ ַא ןעוועג זיא יקסלַאד
 לי ריא זוא טקעלּפסנַא רימו רַאפ םיא !בָאה ןכָאװ 2 ערעזדנוא ןוא

 . .ןכָאװ 2 ענעי ןופ םכיק ןיא רענעייל םעד ןזײװַאב םיא
 ארט רעד 28 ףוס זזיב טקַא ןט59 ןוי עבָארּפ העש ייווצ דרעל דָאנ

 ןוא !"טאנעק ןיא ענעצס יד, :ףורסיוא ןַא טרעהרעד ךיא בָאה ,עידעג
 יד רַאֿפ תויה .עניב רעד וצ ןרָאדירָאק ןוא ּפערט יד ךרוד טזָאלעג ריז
 קוק ןוא רעפַאעש ןיא ץיז דיא זַא ןלַאטעגניא םשינ םענייק זיא העש 2
 ןיא קעװַא ןיב דיא זַא ,ןסָאלשַאב טנעיציּפסניא רעד טָאה ,עבָארּפ יד
 .?ָאיצנַאבַארב , טלעפ -- טַאנעס ןיא ענעצס רעד וצ ןוא ןיירַא טָאטש
 ןרָאװעג זיא רענעי ;ןיקסלָאװזיא רעוא ןיא טסמהומעגניירַא סע טָאה רע
 ךימ קידנעעזרעד ,ןוא ךעלייל .רענעשַאוװעגסױוא טשרָאקָא ןא יװ ךיילב
 ?עגסיוראה טקיטשראפ ןניוא עטצַאלגעגסיוא טימ רע טָאה ,לעװוש ןפיוא
 ."?גנַאפ ױזַא ןלַאמרַאפ ריא םרעוו וו :טעשטּפעש

 --- ךיז טָאהעבָארּפ יד --- ךיא גערפ -- ?רימ ףיוא ןעד טרַאװ ןעמ
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 ףיוא ןצעמע טימ קידנסעומש ,טָאה) יקסלַאד .ןבױהעגנָא טשינ דָאנ רָאח

 רימי ןוא ,זדנוא וצ םיירדעגסיוא ריז ,עניב .רעד .ןופ טייז רעטייווצ רער
 ?םיוא:סרעדנוזַאב א טימ ךרוד ךדימ טזוּפש רע זַא ,ןזיוװעגסיוא ךיז טָאה

 י . | ...קילב ןעמַאזקרעמ

 ?גנוי וצ טשינ רע זיא --- ךיא רעה -- ??ָאיצנַאבַארב , זיא סָאדו ---

 .=קיװ טנַאמַאמ ,ןגָאמהַאפ רימ סָאוװ ,ןגָארט רָאנ סָאר ןענָאק רימ- --

 .יקסלָאװזיא טרעפטנעעג קידנכַאל טָאה --- שטיוװַארָאט

 ןיא ןרעױדַאב םוצ ;טעּפש טרעוװ'ס ,םירבח ,רעשייוו ןייג .דימָאֿל -----= |

 .טייצ ּפאנק רָאנ ןבילברַאֿפ ענעצס:נטאנעס רעקיטכיװ רעד רַאפ זדנוא

 ןעװעג ןיב ךיא :;רָאלק זיא סָאװ ,םעד ןגעוװ ןדער טשינ ףרַאד ךיא

 יד ןיא ןָאפ קוק ַא ןיקסלאד טנַאקעג טשינ -- ,ןגָאלשרעד ,טרעדורעצ

 יר ןסיגסיוא ןוא רעטלוש ןייז ֹוצ ןלַאפוצ טסולגעג ךיז טָאה רימ .ןגיוא

 גנורעדנוװַאב ןרָאי עגנַאל רַאפ טפמַאזעגנָא ןעוועג ןענעז סָאװ ,םישוח

 ןיפ ןטונימ+ ערעטיב יד רַאפ םינּפ סָאד ןשטַאּפסױא קיטייצכיײלג' ןוא
 | | יי .ןסָארדרַאפ עקידמשרָאקַא

 -- ענעצס רעד ןופ בױהנָא עמַאס ןיא ףיוא םערט *ָאיצנַאבַארב,

 רעד דךיז מדנעוו םוא וצ .4 םונימ א טרעיוה סָאװ ,גנופיילנייא ןַא דָאנ
 | | :גנו דלעמ ַא ַא טימ שזָאד

 !ַָאיצנַאכַארב ,טקהעמַאב טשינ ךייא בָאה ךיא;
 .ףליה רעיא ןיא דָארג ךיז ןקיטיונ . רימ

 :ָאמ ןקידנגלָאפ טימ ָאיצנַאכַארב  טרעפטנע פסקעט םריּפסקעש טוֿפ =
 י שיט | :גָאלָאנ

 !שוַאד רעפיג ,ןבָאה ףרַאד ףליה רעיא דיא,

 :ןגָאז תמא םעד זומ'כ ,טוגמוא רַאפ ןעמענ ופשינ

 . .סָאלש ןיא טכַארבעג רימ'ש הטיס רעדנַא ןַא

 ןטמָאּפ ןיימ טשינ .ךימ טָאה ןבירטעג טעב- ןופ

 .םַאק ןיא טציא רימ טגיל המחלמ טשינ ןוא

 ערעדנוזַאב:רָאג ַא גרָאז ַא !ןײנ ,ָא

 ."םישוח עניימ עלַא טָאה טביורעגקעוװוַא

 -ש זָא ד ר ערד 2

 ?ןעשעג זיא סָאװ -- ||

 :ָאי צנ ַא ב א ר ב

 !רעטכָאט ןיײמ ,ָא !רעטכָאט ןיימ --
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 +ר ע יד -- ןבילברַאפ זיא גָא אלָאנָאמ ! סָאיצנַאבַארב ןטכַארבעג ןופ
 221 רשי יע עא בי גיי 7 .עזארפ ע ס ש

 ך"שוָאד רעמוג ןבָאה ףרַאד ז היה ר רעיא ךיא,

 : | , {ר ַא ג.-- ןוא

 2צענעוװ .ןמפַא| ןופ זיא ןעזסיוא ,ךופיח ,גנופלַאהי רעצנַאג ןימ ןיא זַא = }

 ךיא ףרַאד .רוּפש ןייק ןוא ןמיס ןייק ןעועג טשינ טא ארקָאטסירַא רענַאי

 טימ טדערעגסױרַא בָאהכ עכלעוו ,עזַארפ רעד רָאנ רעבָא ,ןלייצרעד טשינ

 עלַא ןיא טקיפהעד ךיא בָאהו ,גנַאלק ןטסדגימו ַא ןָא ?גרָאג ןטקיטשרַאפ ַא

 '!רעמיור , רעד טשינ .ןוא טערקרליש טשינ ףיוא .םמענ ךימ זַא  ,םירבא

 ןזָאלפליה ןטימ רעלדָא ןשיװצ טקַאטנַאק א :"ןיטַאס , ןופ עגָאט יר ןיא

 עג ןבַאה ןייז ןעוו ,טוגימ; רעמשרע רעד .ןופ טלעפשעגנייא ךיז טָאה לגניי

 יד ֹוצ ןעמוק ןוא ןעמוק רָאנ ןלעוװ רימ .שסקעט סריּפסקעש ןיא טבעק

 רעטשרע רער ןופ טירש ַא ףיוא ןטערטּפָא טשינ ןיוש רימָאל ָאד .ןוװויטָאמ
 | .עגדָארג ןיא ןיקסקאד ופימ עבָארּפ

 ,טַאנעס ןרַאפ טלַאה ָאללעמָא ןכלעװ ,גָאלָאנָאמ םעד .טָאה יקסלאד

 רעלגנעג עקיליב ענײװ ןופ ...לקַאמקעּפס ןפיוא יוװ ןָאט ןלופ !יא ןביוהעגנַָא

 מָאה רע .רוּפשִי ןייק ןעװעג טשינ ָאד זיא ןפקַא עקידרעירפ יד ןופ דשמ ןיא

 :ָאמ םעד שקידנערַאפ טָאה רע זַא ןוא ,"ןָאללעטָא ,.ןיִא טלדנַאװהַאפ  ךיז

 יר .טונימ עכעלטע ףיוא טנעמסידָאלּפַא ןַא ןכָארבעגסיױא טָאה ,גָאלָאנ

 יד "!סעקירניאפ ס י ו א -- ןרָאװעג ןענעז "םעקיגרעדלָאב:רעדלָאה
 ...םיהולא חֹור רעד טשרעהַאב טָאה ענעצסי רענדָארג

 ענג ךיז טָאה יקפלאה ,תומינּפ ןָא רעמייוו ןעגנַאגעג זיא עבָארּפ יד

 רעד טצילבעגסיורַא םנקלָאװ יד ןופ טָאה'ס ...ןוא ןקידנערַאפ וצ; יז טלייא

 יי ...ץילב רעטשרע
 נָא - גָאללעטָא וצ ָאיצנַאבַארב טגָאז ,עניב רעד ןופ קידנעײגקעװַא

 :ןענָאמעדזער ףיוא קידנזײזו

 !ןביולג ליפוצ .,ריַאמ  ,ןעקנעש טשינ ריא מסלָאז ,

 .יױבױרַאב ךיד ךיוא יז ןָאק ,טרַאנעגּפָא רעטָאפ םעד | 

 ןופי ןביוהעגפיוא ךיז ךדיא בָאהו .,קיקּפער ןיימ טרעההעד בָאהו דיא ןעוװ !

 = ,טלַאמשעג .רעדו ןיא) דיז .טזָאלעג םירש .עדימ טימ ןוא לעמָאפ ,ןיימ

 2רַאפ , ,ןטלפײװצרַאפ ,םענעכָארבעצ ןופ -- ןייטשרַאפ ןוא ןענעק ןיימ טיוק

 | ריש רעד וצ ןייג (רעטָאפ םענעזָאל

 | .:יורשעגסיוא ןקידדענוד .ַא ןקור ןיימו רעטניה ךיא רעההעד
 טא ינ2 טאפ טד 0 6 ריי6 - ריפע זיא ר פ יד ווא --



 .ןגיוא עדליוװ טימ טקוק יקסלאד .םוא .ךיז יירד ףיא ;4

 ?עזַארפו יד טשינ ריא טגָאז סָאװרַאפ ---

 יי יי ...רלַאב ---

 !רָאפ טמוק ָאד סָאװ קוק ַא טיג !ןיוש !ײדלַאב; משינ ---

 טיג ,לעטָאּפ ןופ קידנעייטשפיוא :ענעצס יד ןזיװַאבטָאה רע ןוא

 :ַארב ..טירש ַא םיא וצ טכַאמ יז .רעטכָאט רעד וצ קוק ַא ַאיצנַאבַארב

 :נלע ןײז רעשכָאפ רעד קידנלעטשסיוא .,טנַאה יד ףיוא טביוה ָאיצנַאב

 רעשינעילַאטיא רעד ןופ ליטס ןיא טסעשז "רעדנור , ןימ אזא --+ ןגיוב

 ןַא ןופ עזוַאּפ א ףיוא םייג ןוא ,עזַארפ יד סיורא רע טדער ןאד ,ערעּפָא

 .גנַאגסױרַא םוצ טונימ יײװצ --- ןבלַאהטרעדנַא

 .יקסלאר טגָאז --- ענעצס ידו ּפָא טליּפש ---

 :טלמרומעגכױרַא ךיא בָאה ,לעטָאפ םוצ שירט עכעלטע .יד קירנכַאמ

 !ריּפסקעש טשינ ,ערעּפָא עשינעילַאטיא ןַא זיא סָאה ---

 זיא סע ןוא ןרעדליש טשינ ךיא ףרַאד ןעמוקעגרָאפ זיא םורַא סָאװ

 ,לעטַאפ ןיא ךיז ןצעז וצ ןזיװַאב בָאהי ךיא רעדיײא ..קיטכיװ טשינ ךיוא

 זַא ,טרַאװעג ךיא כָאה ,ענעזיװַאב סָאד ןרזחרעביא ןוא ןייטשוצפיוא ידכ

 עלַא טימ טהעטיצעג קפס ןָא בָאה'כ ןוא סיוא ןיוש טכערב לַאדנַאקס רעד

 2עג קיאור ג גונערפיוא ןופ רוּפש םוש ןָא טָאה יקסלאד רעבָא ,םירבא חמר

 :םנָאז
 ?ןעשעג ךייא טיוק ָאד| ףרַאה עשַז סָאװ --

 .ןליּפשּפָא ױזַא סע ?עװ ךיא ...טשינרָאג ,ןיינ ,ןיינ ---

 | :ןגירשעצבלַאה דיז טנערעגפיוא רע טָאה ןַאר

 ,רענייק ,טםגנאלרעד ,טזײװַאב --- סרעייא סעפע טָאה ריא ביוא :--

 ָאט ,טשינ ריא טָאה סנגייא ןייק ביוא ןוא .טשינ ךייא טרעטש ,ךיז טכוד

 יד ןָאטוצסױא ןעגניווצ ךייא טלָאװ ןעמ יװ ,ןזָאכעגנָא ריא צז סָאװ

 ?ןזיוהו
- | 

 2ַאב טָאה רע יװ ,ענעצס יד שליּפשעגּפָא לטניפ ןיא ?טניּפ בָאה' ךיא

 יא רימ ןָאטעג גָאז ַא סעּפע טָאה יקסלאד .עניב רעד ןופ ּפָארַא ןוא ןזיװ

 טָאה רע סָאװ .רעטכעלעג רעקיטסול ַא טכ?יהעגּפָא טָאה  םורָא .עֶציײלּפ

 :עג טשינ עיציכמַא ןיימ  רימ טָאה ןגערפרעביא ,טשינ ךיא.סײװ טגָאזעג

 ' | 0 / .פןָאל

 יז רעמ זַא ,טסווועג טסעפ ךיא .בָאה = ,רעטַאעט ןופ קידנעײגקעװַא

 לײװ ,ןפַאשרַאפ טשינ ןבָארּפ יד ןוא ןעגנו קעמשרַאפ יד רימ ןלעװ דיירפ

 נָאק , ןטשרמולכ רעזדנוא ןופ םונימ עכעלטע יד ןיא ךיז טָאה יקסלאד

 יי
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 עדנוקעס עדעי סָאװ ,ה ע ל ט ס ג י ק; ַא רַאפ ןזיװַאבסױרַא ."טקילפ

 ןופ קנופ רעדעי ,טַײקשירעפעש ןופ ?דנרעק סרערעװפעי ,םזיטדַא ןופ

 - .רירפ ןײז ןוא ןבעל ןײז ,טפו? ןײז זיא --- ןעמַאלפ ענעי

 :יירפ ןופ ןעגנוגנידַאב ןיא זַא ,רעלרעּפנײשַאב ןעארעד ןַאד בָאה ךיא
 ןופ טמוֿפ רעד ןיא רעלדָא ןַא טבעל סע יוװ ,טבעלעג רע טלָאװ {פַאשי ןקיד
 עקימורַא ידי ןופ טלּפירקרַאפ ןרָאװעג זיא םויק ןייז ביוא ןווא ץיּפש גרַאב

 יו רעמ טָאה יקסלאד ביוא ,טיורב רַאפ --- ןעיירעגירק עכעלגעטלא

 :לַאוועגי ךיִז ,הלחמ רעזייב רעד ןיא טכַארברַאפ ןבעק ןייז ןופ טפלעה ַא

 :לעזַא יװ ערעגרע ךס ַא ןוא "סעגדָארג , עכלעזַא ןופ סענעצס יד ףיוא טרעג
 טגיל ,טקידנערַאפ סע םָאה רע יװ  ,י װ ן ַא  ןבעל !ייז טקידנערַאפ ןוא עַכ
 רע עכלעוו טימ ,םיעותעת םישעמ יד ןיא סט שי ג -- ןופרער הכיס יד
 ןייז ןופ ןּפַאטע עטצעל יד ףיוא טכַאמעג טמירַאב?קירעיױרט ךיז טָאה

 | !טשינ ןטולח? --- געושסנבעל
 ;רַאפ ןבָאה ןעיעמניפ ןבלעוו ,טנַאגיג ַא ,זיר ַא ןעועג זיא יקסלאד

 . .ןײרַא ןרעלעק שעזָאלטפול ,ערעטצניפ ןיא םיחצשיןוז ןו טגָאי

 טבענ ןוא געמ ענייז ןעגנערברַאפ ,ןרוכיש ןביױהעגנָא יקסלַאד טָאה

 ;נָא ךיז טגעלפ רע ןעװ ...ּפָארַאגרַאב ןשטילג ךיז ,שיטנפרָאק םייב

 ןגעלפ ,טפולגתתַאב | ײ ז טימ טמעטָא סָאװ ,ס ע פ ע ףיוא ןסיוטש

 גָאכרעדנוװ ןייז ;ןפעלנסיוא -- ןרעטש ןיז ,ןרעטײלסיױא ןגיוא ענייז ךיז

 ;עג םַאה סע רעװ ןוא ,םענייז םינּפ ןפיוא ןסיגעצ ךדיז טגעלפ לכיימש רער

 .קילג ןוא דיירפימימ טמעטָא רעי זַא ,ןעװעג רָאלק ןיא םעד ,ןעעז טנָאק

 .םיא טימ ןבָארּפ עטשרע יד ןופ טליפרעד ךיא בָאה סָאד

 ןענעז םיטרפ יד) ?ָאללעטָא , ןופ עבָארּפ רענעבירשַאב רעד ףיוא

 טימ רעטַאעש ןיא ןעמוקעג רע ןזיא (ןרָאװעג טסוװַאב רעטעּפש רימ

 רעגנוי ַא ןַארַאפ ןיא לַאנָאסרעּפ ןיא -זַא ,ןטערקדליש ןופ גנונערָאװ ַא

 ?ָאיצנַאבַארב , ןיא טסקעט רער סָאװ ,ןרירפוצ טשינ זיא רעכקעוו ,רָאיטקַא

 ןטראוו ףרַאד ןעמ ןוא דימלת ַא סװָאטַאמלאד רע זיא וצרעד ,טצריקעג זיא

 מַאנעק יד רע טָאה| ,ןעמעננָא ןעמו ףרַאד ,םעד בילוצ ...ןזירּפרויס ףיוא
 ןוא ,טנעדיצניא רעכעלדײמרַאפמוא רעד ידכ ,ףוס ןזיב שגײלעגּפָא ענעצס
 םייב ןעמוקהַאפ טשינ לָאז ,טלפייווצעג טשינ ,תועמשמ ,טָאה רע ןכלעוו
 :עגנ טיירג קפס ןָא ןיא רע .עבָארּפ רעטשרע רעד ןופ ב ײ ה ג ָא עמַאס

 רָאיטקַא .רעגנוי רעד בוא ,פסקעט סָאיצנַאבַארב ןרירװַאטסער וצ ןעוװ

 ןיא ןפע-פ טשינ םעוו סָאוװ ,עמהָאפ א ןיא ןרעה ןזָאל ןצנעטניא ענייז טעוז
 פיירגעג ריז ,טרַאוװעג טָאה יקסלאד ;רוציק ַא ...שזיטסערּפ סהעלָארפסַאנ



 ךיז טזָאל .םעטירָאטױא ןוא דלורעג ,שקַאט ,תוחוכ .ענײז טלמַאזעג ןוא

 :שיסור ףיוא סע טפור ןעמ יװ ןימ ַא זיא רענָאיציזַאּפָא רעד - סיוא

 גידפוצמוא ןַא םינּפ רעד ,עקרענוא רערעיוז ַא ןופ -- ?וק ַא ."ןוה עסַאנ,

 ,טרעקיוהעגנייא רעכָא ןיא ,עטנַאזָאּפמיא ןַא -- םגה ,רוגיפ יד ,רענעד
 רַאֿפ סע ןיא סָאװ ..ןגיל ריא ףיוא לָאז תולג רעשידיי רעצנַאג רעד .יוװ

 י ר : | י ר : : .?האירב ןימ ַא

 סנײז ןזײװַאב ןוא ,ענעצסנַאזימ יד טשינ םיא טלעפעג לָאמַאטימ

 רעכָא ,םינימה לכמ סעקילַאק ןעזעג ןיוש טָאה יקסלאד .טשינ ךיוא רע ?יװ

 תועדה ?27 הנכס ןײק ...טנַאירַאװ טהָאס ןימ רעײנ ַא םעּפע יא ָאד

 םורַא טונימ 19 --- 10 ַא ןיא ךיז טעװ עבָארּפ ידו ...טשינ ָאד טקעטש
 טָאה ױזַא .ןזירּפרויס ענעשטנוושגמוא ןוא עטכירעגמוא םוש ןָא ןקידנע
 ?לעּפָא וצ  עזַארפ ןייז טרערעגסיורא םָאה ָאיצנַאבַארב זיב טרעיודעג | םע

 -- ןביולג ליפוצ ,רוַאמ ,ןעקנעש טשינ ריא טסלָאז,

 *.ןבױרַאב דיד ךיוא יז ןָאק ,פרַאנעגּפָא רעטָאפ םער

 ,טלײצרעד ןיוש יװ ,יקסלאה טָאה םייקיאורמוא עטלמַאזעגנָא ןייז
 רעבָא ...רימ ןגעוו לטרעושטקטוח ַא רעדָא ץיוז ַא סעּפע ןיא -- ןדָאלענסיוא

 =ײװ .העש עכעלטע ענעפָאלרַאפ ןיוש יד "לָאצּפָא , ןַא ןעועג זיא קָאד

 ...רעמ |

 לאד .עסילוק רעטשרעדָאפי רעד ןופ טקוקעג ךיא בָאהו .לקַאפקַע ּפס םעד

 ןיילא קידנעייז ,ןליּפש "טנָאקעג טָאהי יקסלאד יװ ױזַא טליּפשעג טָאה יקס

 תמא .סָאװ ,ןבָאה סָאװ ,"ןרָאינטרַאּפ, ךיז םורַא קידנבָאה ןוא יקסלאר ---
 =עג ןענעז ןוא ןרעוו סעכ ןיא טשינ לָאװ רע זַא ,טאהעג א ר ײ ם ,זיא

 וצ ןעװעג ןענעז רעטימעג ןֹוא תוחומ ערעײז רעבָא ,טיוה רעד ןופ ןכַָארק

 ןיא ץענהע ןעמוושעג ןזיא יקסלאה ןוא 'ירבע,ה סריּפסקעש ןופ םט ײ װ

 ןופ טּפַאכעגפיוא יװ ,רע שגעלפ טפָא ןוא ןריּפסקעש ןגעװ ןעמיורט ענייז

 טימ ,סָארדרַאפ טימ ,ןליוומוא טימ ןָאלָאגָאמ ןפיש ןביוהנָא ,םיורשי ןייֵז

 הי א הי ...טייקמנערעגפיוא

 ןגיוא יד שכַאמהַאפ םיא היו וא קידנקוק ,ךיא בָאה ענעצס עמצעל יד

 רעגולרעב יא לקַאטקעּפס םעד ןיא ן| י ק ס װ ָא ק ט א מי ןעזעג ןֹוא

 =ַארײא ךרוּד ריצַאּפש א, :לײט רעפייווצ ,דנַאב רעט:1) "זיױהליּפשיוש ,

 יי בי סא .(ןילרעב ,, --- ?טיּפַאק ,'יעפ

 ...גָאטרַאפ זי םָאלשעג טשינ ידרא ארוש טימ רימ ןבָאה טכַאנ ענעי
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 טי וצ ןרָאװעג ןטשברַאפ ךיא ןיב ,עבָארּפ וצ קידנעמוק ,ירפרעדניא

 :ןושלה הזכ ןגָאז םיא טרעהרעד ןוא ןײרַא טעניבַאק ןיא ןיקסלָאװזיא

 גנוהסעמ עקזָאד יד ןעמענוצפיוא ױזַא יװ טסוושג טשינ בָאה ךיא

 ענג ןיִב ןוא ,"רעסישזער-טּפיוה ,טכאדעג םענייק רַאפ טשינ ,ןיימ ןופ
 | | .מקוקעגנ ןוא ןענַאמטש

 ;ַאז ךיא .שיקרעפ ךייא וצ ןדער טלָאװ ךיא יװ ,ריא קוק סָאוװ ---

 קָאװ ןדער ןלָאר עלַא ןיא טנַאק ריא :ןושל ןשיסור ןטושּפ ןֿפױא ךייא ךָאד

 לָאז ןשפיװַארַאטקיװ טנַאמַאמ רָאנ ,ןשטנווועג רַאפ ןעניפעג םעװ רנא
 | ?רָאלק ...ןופ ןסיװ וצ רעירפ ריא

 ?שטיוװעיליסַאװ יאלָאקיג ,,ןלָאר עכלעוו ---

 בָאה ריא ןַא ,ןסעגרַאפ בָאה'כ ?טשינ ְךָאנ מָאה ריא .!288/ --- ===

 ;גנעלעג רעד יב ידכ ,טנַאה ןיא ןבעגרעביא ךדייא טכָאװשג ,ןט?לַאהרַאֿפי ייֵז

 :ביירש ןײז פנפעעג טָאה רע ,גנינעדרַארַאפ םיקספַאד ןגעוװ ןגָאז ֹוצ םייח
 א :ָאולביב רעקיליב , רעד ןופ ךעלכיב 9 לטסעסי ןופ ןעמונעגסיורא ןוא שיפ

 משינ ןוא טקיקעגנײרַא בָאה ךיא .מפעה םענעבירשרַאֿפ ַא ןוא ""קעמ

 ןופ עלָאר יד טמיטשַאב רימ ןיא "שעלמַאה, ןיא ;ןגיוא עניימ ופביולגעג

 ןיא ןוא "רָאָאמ רעמלַא , רעד -- "רעביוה יד , סרעלליש ןיא ,"גיניקע

 . .?ַאװליסנעד , --- אטסאקַא

 וטשינ ךיא בָאה ,ןָאלכַאש ןופ סָאמ רעד טימ) קידנטסעמ ,ךעלטנגייא

 םָאװ ,"תוילע , יירד ןעגעז סָאד :"ןעמענוצרעביא} ךיז םָאװ טימ טַאהעג

 יעד , -- םגטשרע רעכָא .ןעמוקַאב טלָאזעג יז ומָאה ?רענָאזער ,, רעדעי

 ;ימירַאלװ ןופ טעמירָאמיוא ןיא ןפָארשעג רָאלק ןיוש טָאה סָאד !"*ַאװליס

 טלַאמשעג עטסנעעזעגנָא יד ?ַאטסָאקַא , ןיא ןיא "ןלאירוא,, ךָאנ .ןווָאר

 םעד ןאטסַאקַא םימ טקַא ןמירד ןיא טריפ רע ןוא *ַאװקיפ:עד, טפס ןָא

 : : .גָאלאיד ןטמירַאב
 ןיא ןענאמשאב ןיא ןירפרווס ןימ ןופ שיײדַאב רעצנַאג רעד רעכָא

 םעד ן| ר י ר װ ַא ט ס ע ר טרעטשענמוא לָאז ךיא זַא ,גנודקעמ רעד

 .ןעזניא ןיימ טיוק טסקעפ

 זענעז ןיקסלאד םימ רימ ןשיװצ ןעגנויצַאב יד

 ײמ ןיא רימ וצ יורפוצ ן| ש י ר ע פ ע'ש  ןײיז ןופ

 | | .םיא ןיא טמייקביל

 :עג טָאה רע .י"רעביור יד, ֹוצ ןמָארטעגוצ ?ָאללעטָא , רָאנ ןיא ןעמ

 וצ
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 ;קעּפס ןקיבלעז ןיא טליּפשעג טַאה רע ןעוו ןלַאפ ןעװעג) ,"ןצנַארפ, טליּפש

 ךס א טָאה רע סָאוװ ,טרינָאּפמיא טָאה רימ .("ןעלרַאק , ןוא ןצנַארפ ,, ל?קַאמ

 ?דאק , מליּפשעג ומָאה רעכלעוו ,ןששינור ןבעגעגּפָא קרעמפיוא ןוא דקודעג

 :עצק עמַאזניימעג ןייא ןייק ַאטשינ זיא רעדירב עדייב יד ןשיווצ םגה ,"ןעל

 ןטשינ ןוא ל'ק ַא ט ק ע ּפ ם רעד ,סע טסיײה ,טרעמיקעג םיא טָאה ...ענ

 :קַא ןפרַאוװוצרָאפ טייהניוװעג יד םָאה ןעמ יװ ,גלָאפרעד רענעגייא ןייז

 ;עדנַא ךס ַא ןיא יװ -- לַאפ םעד ןיא זיא יקסלאר .טרעוו ןכיוה ןֹופ ןרָאז
 ןופ ןפרעװ עתמא יד וצ גנװצַאב ןופ רעטסוס ַא ןעוועג -- ןלַאפ ער

 טָאה רע סָאװ ,ןעװעג ןיא דרוש ןײז טשינ ןוא םיא ם ו! ר ַא טסנוק

 ' ...ןֿפָארטעגנָא ןטלעז:שי 2 ַא ר ט ךיז םורַא ןטרעװ עכ?עזַא

 ?םֹוא .עבָארּפ יד טקוקעג ןוא עסילוק רעד ןיא ןענַאטשעג ןיב ךיא

 :סיוא טיירש ןוא ןעזרעד ךדימ רע טָאה טכירעג

 ריא !לעק רעכעלקילגמוא ַאזַא טימ ןײגוצמורַא ךייא ןפרעשַאב ---

 .ןעגנילשּפָארַא רעסַאוװ זָאלג ַא יװ "רָאָאמ ?רַאק,, טליּפשענּפָא ןמלָאוװ

 :טָאק , ןימ ַאזַא ןופ ןגָארט ןגיוא יד ןיחוװ ןגָארטענּפָא דיז בָאה דיא

 ..ןקילב ענעדירפוצמוא סעשפינוה ןֹופ טײלגַאב ,,"פנעמילפ
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 ךַארּפש ןייא .+

 :עכ ןיא עיטַאּפמיס רעקיטייזנגעק רעזדנוא ןופ ?ּפערט ןטסכעה םֹוצ
 | .?אטסַאקַא, תעב ןעמוק

 רעד תויה ןוא ?שיפ סרעלפוס ןבענ ןיימש רע טםנעלפ עכָארּפ ףיוא
 ,ןײלַא רע טכעלפ ,םינימה ?במ תוחילש ןיא ןײנקעװַא טְפָא טנעלפ רעלפוס
 גָאק עכײרלָאצ רעייז ןייז ןרידוטש רע טגעלפ ייברעד ...ןרילפוס ,יקסלאד
 .ץנעדנַאּפסעד

 :עזארפ עטשרע ןייז טגָאז ןוא ןײרַא טמוקי אטסָאקא ןעוו
 *?ָאװ?פיסײעד ,טרעמשעג ךיוא בַאה'כ,

 :ַאוליסגעד םיא מרעפטנע

 יוװ ןעמוקעג ריא טנעז רימ ֹוצ ביוא ,

 ןומ אפור ַא .שסירגַאב טייז ,אפור םוצ

 ,ייריט ןייז ןענעפע אנוש ןרַאפ ךיוא

 :ַאטסָאקַא טגָאז םעד ףיוא

 .רעטייוו יוזא ןוא "ךיא םוק רערעל ןיימ וצ ?ַאויס ,אנוש א;
 ;סָאקַא םדערעגּפָא יקסלאד טָאה ,ץגעדנָאּפסערָאק ןייז קידנענעיל

 עמייווצ יד --- ןרילפוס וצ' רימ הנוכ רעד םימ ןוא עזַארפ עטשרע סָאט

 סאװליס:יד טרעהעגסיואק ידנבָאה ,רעבָא בָאה ךיא ,סַאװ?יס:עד ,עזַארפ
 סאווליס:עד טרעהעגסיוא קידנבָאה ,רעבָא בָאה דיא ,סַאװליס:עד ,עזַארפ
 ;טסקעפ

 ךיא םיק רערעל ןיימו וצ ?אווליס ,אנוש א,

 "מלָאװעג וטנייה ךיא בָאה ןדייש ךיז םיא טימ

 :עגסיוא מימ ןוא ץנעדנָאּפסערָאק ןייז ןסירעגרעביא טָאה יקסלאד

 ;ןפורעגסיוא ןגיוא עטשפַאלג

 ,םליּפש ריא .טנייה ךיא ליּפש ןלאירוא !ןַאמ רעגנוי ,לחומ טייז --
 | !ןַאװקיסײעד ---
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 :עד -- טרערעג ָאד רָאד טָאה ריא ,טסקעטמ סלאורוא םדער ַאש --
 .סַאוװליס

 . .טנערענפיוא רע טגָאז -- שרילפוס ךײא בָאה ךיא ---

 .קיאור ךיא רעפטנע -- טרילפוס ךייא כָאה דיא ןוא --- ||

 רע טײרש ?"אטסָאקַא , ןרילפוס רימ ןטעבעג ךייא טָאה רעוװ ---

 סיוא

 -- ַאװליפעד ןרילפוס רימ ןטעכעג טשינ םענייק ךיוא בָאה ךיא --

 .קכימש ַא ופימ ךיא גָאז

 ?גָאמ ןײא ןיא ?ןזרעפ יד ןיוש טנעק ריא ---

 ...רָאי ! עכעלמע ןיוש !שטיװָארָאטקיװ טנַאמַאמ ,עסעיּפ עצנַאג יד ---

 ןײז .ןרָאװעג זיא שטפנעמ םעד טימ סָאװ ,ןעז טפהַאדעג ןעמ ּוטַאה

 :עג טשינ פָאה רע ...רַאבליפ ןבירטרעביא טכַאמשג םיא טָאה טייהקנַארק

 ,רעליּפשיױש ןגנוי א רַאפ גנוקיצשנַא ןייז ןקירדוצסיוא ?טימ  ןייק ןענופ

 רע .טסקעצ:ַאטכָאקַא !טליפשענסױא טשינ םעד ןצרַאה ןיא ופגָארט סָאװ

 אשסָאקַא ןריטעּפער ןביוהעגנָא ןוא ץנעדנַאּפסערָאק ןייז ןיא ןסעגרַאפ טַאה

 ריז טָאה עכַארּפ יד ...טרעפטנעעג םיא בָאה ךיא .טסעשז ןיא ןָאופ ןיא

 .ןרָאב ?"רענרַארג זופ ןסירענּפָא

 = ןיאחוי ןב טרעלקרעד ַאװפיס:עד ןעװ ,ענעצס רעה ןיא טקַא ןמ:9 ןיא

 .טַאטקַארט םאטסָאקַא ןופ םשור ןרעטנוא רַאּפ טמוק םיא טימ סָאװ

 י- 6

 ךיז רעקנער ַא טָאה סע -- טליפעג בָאה דיא
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 ?ַאלב ןֹופ ,תוא ֹוצ תוא ןופ טקעלּפשנַא רימ רַאפ

 -- (...סַאלב יצ

 םימ טקיּפשעצ ךיז ןוא גנורעפסייגַאב ןופ ןכיוה יד ןיא קעװַא 0 א ,ןיב

 ןופ ףטכילרַאפ קרעװ םעד ןיא ןיא סָאװ ,ץרַאה ןיימ ןופ םענורפסי עלַא

 ...טײההוניק

 .'ררא ארוש ּומָאה טליּפשעג ןבלעװ) ,יאחוו מימ ענעצס יד כָאה ךיא

 ןיא ןיקטלאד טנַאמַאמ עכלעװ ,ןפוא ןַא ףיוא ןוא רענעמ ןיא טריפענ

 ענײז ןיפ ןעגנוננידַאב יד ןיא ןפערטֹוצנָא ט 9 ָא ןלַאפעגסױא טשינ

 | | ..ןֿפַארטסַא ;

 טימ עגעצמ ןײז ןריפ וצ עניב רעד ףיוא סירַא זיא רע רעדייא

 ןייז טלַארטשעג טָאה םינּפ ןפיוא .רימ וצ ןעננאנעגוצ רע זיא ,ןתידוח-
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 :1לע םייב ןעמונעגנָא רימ טָאה רע .?כיימש רעשיקסלאד רעטּפַאהרעביױצ

 :טגָאזעג ליטש ןוא ןגיוב

 28 ערעיײיא רעבָא ,דניק ןיימ ,ןדלַאה ןכעלקיפגמוא ןַא טָאה ריא --

 :פשיג טנרָאז .טייקירעזײה רעיא יװ רעקרַאפש ןענעז ןשרעוװ עכעלרעג

 ןעלפימ:םיטש ערעייא ןופ טפלעה ןייק טמשינ טָאה װָאראסניא:ןישמשַאר

 ףיוא יייקצַאשפ , רעטסעב רער -- ןַײז וצ םשינ םיא טרעטש סָאד ןוא

 | ...עגיב רעשיסור רעד

 טימ ןוא םורַא זעמעלַא וצ טיירדענסיוא ךיז רע טָאה לָאמַא טימ ןוא

 :ןסָאשעגסיוא רעטכעל עג 8

 ,לוק ַא :ןכַאז יירד ןציזַאב זומ רָאיטקַא ןַא זַא ,טגָאז טעהק דליש ---

 ;דליש ױזַא יוװ ,טמירקעגכַאנ רע טָאה ָאד) ?עקדָאכױש א ןוא מעשזויס ַא

 דיא .(?טירטפיוא , טײרַאב סָאװ ,"דָאכײװ, :םרָאװ סָאד םיוא טדעה טערק

 ןוא ?עקקַאכיװ ענעגנולעג ַא רעבָא ,?וק ןוישרַאּפ ַא ,יקסװערָאמ ,טָאה

 ןיז סעװ ריא ;טשינ ט'ריביש ןוא טשינ ט'הנאד ..."טעשזויס, ןכײר ַא רַאג
 'ו !רָאיטקַא ןַא

 ;עננירַא םעּפע טָאה ,טערקדליש רעטעּפָאסרַאפ ַא ןעמוקעג זיא סע
 :עג יירשעג ַא ,טסוקעגמורַא ךיז טָאה רעגעי ,רעיוא ןיא ןיקמלאד טמיוה

 :רַאט ,ןניוב ןופ ?ייפ ,זיא ןוא "םרח ,} םעד רימ ןַא םרישעפער , :ןָאע

 קידנעמעגנַא ,ןוא "רעמייוו ןעויג רימ, :ןדלָאמעג ומָאה טערקדליש

 ןייז ףיוא ןכיוהעגנָא ןוא ריא טימ סױרַא ,טנַאה רעד רַאפ ןאווָאגאקריק

 ךיא ןוא טשינ רענײק טָאה טכַאלעג .ןגָאלָאנָאמ םלאירוא ןדער ןסוא

 .טגייוועג ...משינ בָא

 :ענ א ןֹוא םניומערופטש א יװ ןניולפעגנירַא יקסלַאד זיא לָאמַאטי 4

 :ןָאמעג יירש

 ?רץטומ יד םליּפש רעװ {טקַא 8 ןופ ענעצס:סיולש יד ---

 פשינ רֹועיש ןביוהעגנָא ךיא בָאה --- שטיװָארָאטקיװ טנָאמַאמ ---

 םעד ךייא טימ ןליּפש ןזָאל ךימ' ריא םנָאק יװ ;ןגיוא יד ןיא ןרעהט טימ

 ...לָאמ ןייא ןענעצס יד ןײגכרוד רימָאל !עכבַָארּפ ַא ןָא גָאלַאיד

 יד רימָאל !ןָאט ךיא טימ  ךיא לָאז סָאװ ונ ?סע טנעז ריא !א --

 ;נַאג רָאנ לָאמ ןײא טשינ זיא ,ןײגכהוד ןיוש ביוא ןוא ןײגכרור עגעצס

 סיורָאפ ךייא שעב דיא ןֹוא ךייא ךיא זומ ןגָאז רעכָא ...לָאמ ייווצ --- עצ

 עלַא ןֹופ טנַאקעג ךיא בָאה ןליּפׁש ענעצס יד זַא ,ןבָאה ?בירַאפ טשינ
 !יקסנעל שטיװַאלװַאּפ רעדנַאסקעלַא :ם ע נ ײ א טימ --- "סאװקיסײעד,

-} 
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 ַא ןיא -- אוטיס:עד ױזַא אשסָאקַא יװ -- ןטלַאטשעג עדייב ןענעז ָאר
 ליפא טרינימָאד טפַא רעײז .ןפכיױלַאב רָאטיוא ןכרוד סָאמ רעכיילג

 רעגנוי ַא פליּפׁש ןלאירוא ןעוװו ,ןלַאֿפ יד ןיא --- ןלאירוא רעביא ַאווליס

 רַאפ קידגפערטּפָא ,טכיוװעגכיילג םעד סיוא טשינ טלַאה רעכלעוו ,רָאיטקַא

 עלַאר יד ןעמעװ ,רעטסיימ םענערַאּפרעד ,ןפלַא ןופ טפאשרעטסיימ רעד
 :ַאפ ןיק פשינ עשז טָאה .פױהטרַאפנָא דעלנייוועג טרעוו אווליס:עד ןופ

 טעװ גנולעטשרַאפ רעקיטניה רעה ןיא כיוא ,שפנ תמגע ןייק ןוא ?ביר
 ריא ...סענורפס עטצַאלּפעג זיו ןפימ עפרַאה א ףיוא יוװ ןעגנילק סע

 ?טמקידײלַאב ,ךיא עז ,ךיז טָאה
 ןפנורג עכלעוו !שפיוװַארָאטקיװ טנַאמַאמ ,ןייא ךייא טלַאפ סָאוװ ---

 ךייא לעװ ךיא סָאװ ,זיולב טסיר דרַאפ רימ ?ןקידײלַאב וצ ךיז ךיא בָאה

 , .ענעצס אוַא ןכַאמ עילַאק

 2נניוא ןפשרע ןופ ץנַאלג ןוא ץילב םימ ןעגנַאנעג ןוא ?קַאטקעּפס רעד

 ןפימ ןרָאװעג םקעדַאב ןיא טקַא ןפירד ןיא ערעזרנוא ענעצס יד .קילב

 ,טקַא ןיפ סילש םוצ ,רעמומ רעד טימ ענעצס רעד ןיא .ןפנעמסידָאלּפַא

 ."ןיילַא ךיז ןגוטשעגרעביא; ,סע טפור ןעמ יוװ ,טנװָא םענעי יקסלאד טָאה

 עכלעוו ,עלַאר עקיצנייא יד ןעוועג ןיא ?אירוא זַא ,טנייה זיב טנייש רימ

 :םעמַא ןפשרע ןופ -- טרעײנ ,שירַאטנעמגַארפ טשינ טליּפשעג טָאה רע

 | .דרָאקַא ןטצעל ןזיב גוצ
 :עדהַאג ןיא םיא וצ ןײרַא ךיא ןיב טקַארפנַא ןופ בױהנַא ןיא דלַאב

 | ..פרעטשעג ענעצס רעזדנוא ןיא םיא כָאהי ךיא טייוװ יװ ןגערפ עבָאד

 ,ןשזַאדנַאב עגעלָאװ יד טלקיװעגרעדנַאנופ קידנבָאה ,ןסעזעג ןיא רע

 נפערטרעכירַא ,כָאה דיא .סיפ יד ףיוא ןגָארטעג קידנעטש טָאה רע עכלעוו

 ;ענ טשינ שונימ רעד ןיא םָאה ןעמ זַא ,טּפַאכעג דיז ,לעװש םעד קיד

 .םעפש ןעוועג ןיוש ןיא ןפערפקירוצ רעבָא ,םיא וצ ןעמוקנײרַא טפרַאד

 ;עג םעּפע :ןָאטעג גערפ א גנונערפיוא טימ רע טָאה ?זיא סָאװ --
 | !דַאז רעד וצ !ץרוק טדער ?ןעש

 טרעפשעצ טשינ ךייא בָאה ךיא יצ ,ןגערפ טלָאװעג רָאנ בָאה דיא ---

 .שטיוװַארָאטקיװ טנַָאמַאמ ,ענעצס יד

 ןרעפש וצ טנורג !ײיק טשינ ןיא הלאש אזא ןזַא ,ךיז טייטשראפ

 יד ףיֹוא ןשזַאדנַאב ןעלקיוורעביא ןוא ןריײל ענייז ןרעטכיילרַאפ הלוח ַא

 בָאה רךיא רעדײא רעבָא ,ןפיול ןזָאל ךיז טלָאװעג טושּפ בָאה דיא ...ןדנווו

 יא םָארדרַאפ טימ טגָאז רע --- ךיא רעה ,ריפ רעד צ טיירדעגסיוא ךיז

 ;ופגערעגנפיוא

 צו
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 זַא טנעז ריא ,יקסוערָאמ ,ּפָאק םעד ןצונ ןָא טשינ שיירדרַאפ ---
 :עג ַא ןיא ךױא טימ ןליּפש ...לעז ןֹוא כייל ןופ םידעפ' עֶלַא טימ רָאיטקַא
 וה טעוװ טקַארטנַא רעד זַא ,ןפרָאד טגָאז ,ןייֵלַא םציא ךימ טזָאל ...סונ

 | .רעגנעל ןרע

 טייקכעלנעמ ןייק טשינ בָאה ךיא .ןבעל ןיימ !געוװ ָאד לייצרעד ךיא

 סנצעמע ןופ םיטרַּפ עמיטניא ןרעדליש ןצ םכער ןײק טשינ ךיוא ןוא

 רעד ןופ ןדנווװ סיקסלַאד ןגעוו ןדער ששינ ןָאק ךיא ןוא ןבעק ןדמערפ

 ןיא זיר רעד טָא ןעװעג זיא ס י װ ר 2 יװ רעבָא ,הלחפ רעטכעלש
 טימ !גָארפענקעװַא ןוא עכָארעדרַאג ןופ סױרַא ןיב ךיא ןעװ ןגיוא עניימ
 רעירפ שינימ 16 טימ סונעג ןשירעפעש ןופ םסעלּפמָאק ןצנַאנ םעד ךיז

 רעד םיא כָאה ךיא ןעוו ,םונימ 8 עטצעל יד ןבענ' רעטערבעניב יד ףיוא

 ךיא כָאה קידנרעטישרעדײףיט יװ ...ןיּפ ןוא קילגמוא ןייז טימ ןײלַא ןעז
 טשרַאקַא טָאה יקסלאה ןכלעװ טױמ ,םזיגַארט םעד טליפרעד ט צ ' א
 ביל יװ ןֹוא טנעָאנ יװ !רעמומ רעדנילב סלאירוא טימ ענעצס יד טסיּפשעג

 !לַאז ןטלסײרטענפיוא ןופ סעיצַאװָא יד ןרָאװעג רימ' רעטציא ןענעז
 ופייצ .וצ ומייצ ןופ {זיװַאב דיז רע טָאה ?טעלמַאה,, זופ ןבָארּפ יד ףיוא !

 -- "טריטעּפער , טָאה ןטעלמַאה :ןדנווושרַאפ-- ןוא טונימ עכעלטע ףיוא
 יד ןלָאס טעװ סָאװ ,ךירטש ַא יװ .טערקדליש שמיװָאליַאכימ דינָאעל

 אב ַאד לָאז ,תהס ןשימַאק :יגַא ר ט ןצנַאג ריא ןיא עיצַאוטיק

 נסיוא --טנעקעג טסקעט םמעלמַאה טָאה טערקדליש זַא ,ןרעװ טנכייצ

 ןײק טשינ ןוא רע זַא ,ןעזענסיוא סע טָאה זײוװנפועיפ ווא ק י' נג ײ װ

 פנעלפ רע סָאװ ,קילג ַא .קרַאמענעד ןופ ץנירּפ םעד טליּפש רערעדנַע

 .םעקילּפער ןיולב ןעגנַאלרעד ,ןגָאלַאנַאמ ןזָאלכרוד

 רימ ןשיוװצ טקילפנַאק ןפסגרע ןא וצ ןעמוקעג ןיא טקַא ןט:8 ןיא

 רעטסיולק ןיא ,) ןעילעפַא טימ ענעצס םטעלמַאה רָאנ .ןיקסלַאווזיא יפ ימי

 פימ גיניק רעד ךיז טזײװַאב ,טדניװשרַאפ טעלמַאה ןעוו .(?עילעפָא ,ײג

 ךיז ןבָאה ײז וו ,גנַאהרָאפ ןרעופניה ןופ ןיגיניק רעד טימ ןוא ,ןסוינָאלָאּפ
 םימ ןפעלמַאה ןשיװצ ענעצס יד טרעהעגרעטנוא ןוא ןטלַאהַאב טַאהעג
 .ןעילעפַא

 רע סָאװ ,ןץלַא !עגושמ טשינ ןזיא רע !ןײנ, :טגָאז גיניק רעד

 רַאנ ,מרעּפמולעגמוא ןיא ,טדערעג ָאד טָאה |

 !רע טרָאפ דנַאלגנע ןייק !טשינ סע ןיא תונועגש

 ןזָאל וצו זיא הנכס א !ןסָאלשַאב
 טי ".העד רסח ַא קנַארפ ןוא יירפ ןײגמורַא
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 :גדער ,טעלמַאה טייטש ֹוװ :רעסישזער םעד ןָאטעג גערפ ַא בָאה ךיא

 ?סיוהא ָאד ךיז טגָאז גיניק רעד עכלעוו ןגעוו ,רעטרעוו יד קיד
 לָאזיא טָאה ,קָאלערב ןייז טנַאה רעקניל ןופ קידנזָאלסױרַא טשינ

 ..ןּפיל יד ףיוא לכיימש םענעטלַאהַאב ןייז טימ טקוקעגנַא דימ/ יקס

 ףיוא םנעז ריא תעב טייטש טעלמַאה ווװ ,ןָא ךייא סע טייל סָאװ ---

 ?ָאמשינ עניב רעד

 .ענעצס ןײמ ןליּפש וצ ידכ ,ןסיוו סע זומ ךיא ---

 ?לַאד ןקוק ןעמוק םנייה טעװ םלוע רעד זַא ,ךייא רעכיזרַאפ דיא --

 | .ךיא טשינ ,ןיקס

 ןיא ןוא ?טעלמַאה,, ןיא ןקוק טנייה םלוע רעד טעװ ןיקסלאה ---

 יאלָאקינ ,ךייא ךיא טעב רעבירעד .ךימ -- ןקוק ןזומ רע טעוװ ?גיני ק,

 ןטכױלַאב ֹוצ םענעצס עניימי ןפלעה רָאנ ןרעטש טשינ רימ ,שטיװעיליסַאװ

 :22 ףרַאה סָאװ ,םָאד ןפַאש וצ ןיקסלַאד קידנרעטש ומשינ ,ןליּפשּפָא ןיא

 | .לקַאמקעּפס ןופ גנַאג םעד ןיא ןרעװ ןפאש

 ריס טימ ןיוש טָאה רע .טערקדליש ןעגנַאגעגוצ ?יײוװהעד זיא סע

 רער .טריפרַאפ טשינ רעמ 'ריּפסקעמש:ריּפסקעש , ןגעוו םיכוסכס ענייק

 זיא וָאכעג קוק ַא רע טָאה ,ךיז ש?דנַאה לָאמ סָאד סָאװ ןגעװ קירנעה

 ןבָאה עדייב ןוא סעצײלּפ יד םימ ןַאטעג שטעווק ַא ,ןגיוא יד ןיא זיקסלָאװ

 .סעװַא ןוא טכַאלעצ ךיז

 יא ןָא ,טמַארּפכקע ומליּפשעג ענעצס יד ךיא בָאה ?קַאפקעּפס ןפיוא

 א העש עבלַאה עקרַאטש ַא טקַא רעד טײג ענעצס רעדו דו
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 װ ָאנ .עכָארּפ

 ןײגנכױרַא טלַאװעג טשינ יקסלאר טָאה ,ןלַאפעג ןיא גנַאההָאפ רעד ןעוװ

 ריפ ןֹוא ןסילוק יד וצ טכארבעג דימ טָאה ןעמ ןַאװ ןיב ןָאלּפַא ןפיוא

 .גיניק רעד ןוא רעטומ יד ,טעלמַאה :טידדשנֿפַאז סױרַא ןענעז

 רימ ןגעלפ ריז ןשיװצ) ײשנַאמַאמ , זַא ,ארוש רימי טעחפעמ לָאמנײא

 ;עפשרָאֿפ רעד רָאנ טנייה ןדייב זהנוא ופראל (ןפיר טשינ שרעדנא טיא

 2ַא- ןיוש טָאה שערקדליש וװ ,ןַארָאפסער ןיא טיױרבטנװַא וצ ןייא גנופ

 | .טעניבַאק ַא טלעמש

 ,ןעװעג זיא לקַאטקעּפס רעד .*אטסָאקַא, טנװַא םעד זיא ןעגנאגעג

 ;עג טשינ ךיא בָאה ןרעדנַא םוש ןייק ןיא ...בוט:םוי ןײמ ,ריז טייטשראפ

 :םַאקַא, יא יװ ױזַא -- ר ע נג ט ר ַא פ סיקסלַאד ןיב ךיא זַא מליפ

 ןיא ןרילָארטנָאק וצ לַאפוצ םעד טאהעג טשינ ךיא בכָאה ץעגרע ןיא ייאמ

 רעבירַא זיא סָאװ ,רָאיטקַא ןַא רַאפ ןטכַארטַאב ךיז ןָאק ךיא סָאמ רעכלעוו

 םעד טָא ןיא יװ ,"פייקיסעמלפימ,, ןופ קעװַא ,טינשכהוד םעד ןגיימשעג
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 ןבשינ ברעטסונאמ מליפשעג רעדיװ טא םעד בָאה ךיא .?קַאטקעפס
 רימ סָאו ד םילוצ ךיוא רָאנ עלָאר רעד ןופ שלַאהניא םעד כילוצ זיילב

 ןעג :עהכראפ : שינעעשעט ַאזַא ;קַאטקעּפס ןכָאנ רַאפ טיפש ןאהוש טימ

 ..,ןֿפיױז ןוא ןסערפ ןיא ןזיולב טשינ ןֹוא -- םכַאנ ַא ?ןטנַאמַאמ,, טימ

 ...ןבעל ןצנַאג ןפיוא ןבילברַאפו תמאב זיא טכַאנ ענעי ןו

 ףיס ַא טכַאמעג םטָאה סָאװ ,דָאזיּפע ןַא טימ  םע ךיז טָאה ביוהעגנָ

 יָא = | .בײהנָא עמַאס םייב י!בוט:םוי , ןצנַאג םיצ
 ;עג ַאוַא רעטערב:עניב יד ףיֹוא טירש עטשרע עניימ ןופ בָאה ךיא

 רעלנעמ יוװ ריז רימירג ןוא טירטפיוא םוצ ןָא ךיז ופ ךיא :טיײהניווװ

 :יפש עדעי רימ ייב ןגָאלשרעד ?קַאטקעּפס םוצ "תויחש , עגנַאל ...לענשי

 רעד ןופ "ןעמוקַאנסױרַא, קירוצ ךיז ?ענש טשינ ךיא ןָאק ןגעקַאד .גנומ

 ;ענסיוא ןַא טפָא ךיא כיילב לקַאטקעּפס ןכָאנ ןוא טלַאטשעג רעטליּפשעג

 .עבָארעדרַאג רעד ןיא ןציז גנַאק רעטּפעש
 ןפימַאב ךיז דיא בָאה ,ןטרַאװ טעװ יקסלאד ןַא ,קידנסיװ ,לָאמ סָאד

 ןזיװַאב טשינ רָאנ בָאה ךיא רעבָא ,"ךיז וצ ןעמוק , וצ רעלענש סָאװ
 רעכינ, :פײרש אריש -- ךיא רעה ץכעוטנָא קַאװקיס עד ןַאטוצסיוא

 ָאקעגרעביא ךיז בָאה ךדיא ."ךָאר טרַאװ ,שטיװַארָאטקיװ טנָאמַאמ ,ןטרַאד

 ימ ןילעזַאװ םעד םינּפ ןופ קידטשיוװ ,עכָארעדרַאג ןופ ןפַָאלעגפיױרַא ןוא

 | ..לכיטנשַאש ַא

 ןוא רעטַאעט סָאד טכַארטַאב ,עשזָאל ןיא ןענַאמשע זיא יקסלַאה

 | :ךיא רעה לָאמַאמימ

 ;רברַאֿפ םיא ןלעוװ סעקַאילדיי יד {דָאש ַא ?'רעטַאעט ןייש א ---

 יי
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 ןיב ךיא .ףיוח םוצי ריט ַא ןעוועג זיא ייברעד טייז רעטכער רעד ןופ

 : .םײהַא ןייג טזָאלעג ךיז ןוא ריפ רעד ךרוד סיורא

 :עניצ ןיא טצעזעגנײרַא ריז ,ןסיורד ןיא סיױרַא ?ײװרעד זיא יקפלאד

 | . :טיירש ןוא ןטילש ןטיירג

 ָאז !טסיטרַא:חלצוינאק רעדו ןמרָאד ןיוש רע זיא וו ונ ---

 יוא ןפרַאװ וצ טלַאק זיא'ס .קורַאּפ ןטימ דרָאב ןיא ןעמוק לָאז
 ידרא טשימעגנײרַא ריז טָאה

 !שמיװָארָאמקיװ טנָאמַאמ ,םיא ןָא ןרָאפ רימָאל --

 - ?יקסוװערַאמ זיא ווו ןוא ---
 .םײהַא קעװַא זיא רע --
 ?סָאװרַאפ ,"םיהַא שטיימ'ס ---



 | .פקידײלַאב ךיז ט'רע ---
 טָאה סָאװ ןוא ?סָאװרַאפ ?ױזַא יװ ?טקידײלַאב םיא טַאה רעוו --

 : ?רימ טימ ?ןדנוא טימ ןָאט וצ סע
 ןקידורברַאפ ןלעװ סעקַאילדײי זַא ,ָאפעג גָאז ַא ֹופָאה ריא --

 ;ָאמסער .ןיא טעוװ רע .גונעג םע זיא ןיקסוװערָאמ רַאפ ...רעטַאעט סָאד
 ןוג סַאג ןיא ןעמוקַאכסױרַא רעיוט ןכרוד ךיז טַאה רע ...ןרָאפ טשינ ןַאר
 -י | .םייהַא קעווַא

 יא ןעגנורפשעגפיוא זיא רע .ןפָארשעג רעגוד ַא יװ טָאה ןיקסלאד
 :ןגירשעצ דיז ןוא ןטילש

 זיא וה !רָאי עצרַאװש עדלַא ֹוצ רוכיש רעדָא ?רע ןיא עגושמ ---
 !םיא רָאנ !גָאי !קישטשָאוװזיא ?רע

 טקעדאוב ןעוועג זיא רעכלעװ ,ץַאלּפ ןפיוא טגָאירעד ךימ ןבָאה ײז
 ;אכ טאהעג טשינ טָאה םסופ רעכעלשטנעמ ַא סָאװ ,ךיּפעטנײגש ַא טימ
 | .ןטַארט

 שטגעמ ןדליוו םעדײטָא טימ רימ ןשיװצ גָאלַאיד םעד ָאד ןבעגרעביא
 -- םיא לאה זַא ,ךרעק ןעוועג זיא ןיז רעד .ךעלגעממז וא ןיטולח? זיא
 ןאגילוכ .ַא רַאפ -- ןַאטסָאסַא מליּפשעג טשרָאקַא טָאה רע יו ,םעד דָאנ
 ,ײמ ןײז םיול ןיב ךיא ןיא ,"הפוש , 8 רַאפ טסַאּפ ,בָאפָארוי ַא רַאפ ןוא
 ןוא ,ורוצ ןזָאל ןעיירעתוטש יד ךימ רע טעב ,*המוש ןייק טשינ,, --- גנֹוג
 ..טלַאק ןיא םיא ?ליײיװ ,ןשילש ןיא ןצעזנירַא רעכיג ךיי

 זופ ליפ .ַא ןיב ךיא תויח ,זַא,ןרעה טזָאלעג םיא וטָאה הבישת ןיימו
 ;ַאעפ סָאד ןקידורברַאפ גנוגיצרעביא ןַײז םיוק טעוו סָאװ ,ןצנַאג םענעי
 ם |ש ב ס ש ינ ? עװ ןוא טשינ ךיא ןָאק ,טשינ ךיא ליוו ,רעט
 ןרַאפ קנאד ןטסעב ןיימ טימ ןוא טיורב:טנוװָא ןייז םיא ןרעמש | פ ו א
 םיא םימ לעװ ךיא לײװ ,ןדעררעביא ןוװרּפ טשינ .רימ ךיא) טעב דובכ
 | .ןרָאפ טשינ טיורב;טנוװָא םוצ

 םוורהעטסי ווא םשינ גנורעלקרעד ןײימ ךַאנ ךימ בָאה ךיא סָאװרַאפ
 :אמשרַאפ רענעיל רעד טלָאװ סָאד} ןעגנַאגעגקעװַא טשינ ןוא ןקוה ןפימ
 יכטלאד -- ןעזעג ןַאד כָאה ךיא יװ ױזַא --- ןעזעג טלָאװ רע ןעוו ,ןענ
 ןופ ןעמַאמש ןָאק סָאװ ,קערש ןימ ַא קילב ןיא ןוא ומשודיחהַאפ ?םינַּפ|

 ,םיא ףיוא טקוקעג בָאה ךיא ...גנושַאררעביא רעטכירעגמוא ןַא סעּפע
 םונימו 8 טימ טליפהעד בָאה דיא עכלעוו ,גנוקידײלַאב רעד ןופ רוּפש ןייק
 ןלַאטורב ןופ רוּפש ןייק ?ײװ ,ןבילברַאפ טשינ ןיוש רימ ןיא זיא ,קירוצ
 טכארטעג טציא בָאה ךיא ...ןבילברַאפ טשינ ןיֹוׁש םיא ןיא ןיא ןיזטכיײל

8 



 גָאלָאנָאמ רעד ןעגנוֿפקעג רימ יב טָאה רעוא ןיא ןוא ןדנווװ עניײז ןגעװ
 יד -- ןוא רעמומ רעדנילב רעד ֹוצֹו ןפור:יײוװ יד ."רעמזעלק ןדגילב , ןגעוװ

 ...עגעצס:םולש

 ןיא ץַאלּפ ןטימניא ןענַאמשעג ױזַא רימ ןענעז ןרוגיפ ענרעניימש יול
 ךיז רע טָאה ןמילש ןיא ןייפש 4 --- 8 טונימ ַא ךָאנ .הנבל רער ןופ ןייש

 .םינּפ ענעקָארשרעד סָאה טרעקעגּפָא -- ןוא טצעזענקעווַא קימסאה

 ןוא לכש טימ גנוי ַא רַאפ ןשלַאהעג פציא זיכ ךייא בָאה ךיא ---
 בָאה ךיא רעדָא .טסייג ג ןכעֿפשטנעמ ןופ ןשינעפיט יד רַאּפ שינעדנעטשירַאפ
 רימ .טקנוּפ רעלעוצעפס ַא סעּפע ךייא  ייב זיא ַָאד רעדָא ,טַאהעג תועפ א

 ,העש רָאּפ ַא ךײא טימ ןעגנערברַאפ טלָאװעג קיטכירפיוא ךיז טָאה

 2ַאב ערעיא ןרעהסיוא ,דימלת סאטסָאקַא ,ןאזָאנוּפס ןגעװ ןָאפ סעומש ַא

 :עז עכלעװ ,ןכַאז ךס ַא ןגעװ ;ןפעכראנעמַאזוצ רעזדנוא ןגעוװ ןעגנוקרעמ

 ףיא זַא ,טלַאה ריא ביוא --- רעבָא ,טנעַאנ ןוא ביל ךייֿפג ןדייב זדנוא ןענ
 ,ןד-י ןענדָארג ?ײפ םענעי ןופ דובכ ןרַאפ ןעמעננַָא ךיז רעקיטכיװ ןיא

 חליחמי ןייק .רַאז רעיא סע זיא ,ןײרַא דָאב ןיא טפָא טשינ טייג רעכלעוו

 ךימ טביל :ןטעב טשינ ךיא לעװ ןרער ןפוא ןוא ןָאקיסקעל ןײמ רַאפ
 :ַאב ומשינרעמ רימ ןענעז ,טשינ רימ) טימ ריא טרָאֿפ *!|קניצהַאװש ַא
 ,טנַאה ןיימ דײשּפַא םוצ ריא מָאה טָא ,דייל רעייז ריס מו סע ,טנַאק

 | !יקסוװערַאמ

 .מקירדעג קרַאטש יז בָאה ךיא .טנַאה ןייז טקערטשענסיוא טָאה רע
 טניה ןֹופ ךימ טָאה ידרא ארוש .ןטילש ןיא ןָאמענ ּפעלש א ךימ טָאה רע
 ?שָאװזיא םוצ טנרָאּפ ןופ ןָאטעג גנורּפש ַא מָאה ידרַא .ןסױטשעגנײרַא

 | | :ןָאפעג יירשענ ַא ןוא קישמפ

 !ןַארָאטסער םוצ {א ד ײ ח --

 ר
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 לעו ןוא בייל טימ רָאיטקַא .טנ

 טימ ןעקנַאשַאב ןענעז עכלעוו ,ןעמואודיוודניא זַא ,תמא סע זיא

 --= ספעברַא ןופ ,ןסיווװ ןופ ,ןפַאש ןופ טיבעג ןייא ףיוא ןטייקיעפ עסיוהג

 ?ןפיבעג ערעדנַא ףיוא ןפייקיזַאלפנעלאט עדנור יװ סױרַא ריז ןזײוװ

 קידנעמעגַאב ,ריר עגײז קידנכרָאה ,ןיקסלאד קידנריוהעסבָא

 -- ןבעל ןופ -- ןעגנוניישרעד ענעדישרַאפ ןגעוװ ןעגנושּפוהַאב ענייז

 ךיז ריס ןכַאה -- גַאטלַא ןופ ,רוטארעפיק ןופ ,טסנוק ןופ

 ,טאקַאװהא רעקיסאלקטשרע ןַא ןייז טנַאקעג טָאה רע ןוא ,טגיצרעכיא

 ,יב י וד יטָאה ןוא םַאקָאװדַא ןַא ןעוועג זיא רעכלעוו) יקסוועשטבאהראק יו
 ןוא ויעזַאירימיט רעדָא וָאלװַאּפ יוװ רעלמפַאשנסיוװ ַא ןוא (ןזָאלרַאפ ענג

 רַאפ טקעלּפטנַא רע טַאה קיטײזלַא יױזַא --- ןדָאב ןרעוופעי ףיוא רעופ
 ןפיפ (ײז ,לכש ןפהַאש ןײז ןכפַארקײסגנוטכַאבָעַא אב ןײז טכַאנ ענעי ןדנוא

 | | 'ה .קילב
 הר איט ק א |ַא ר ַא 1 ןעװעג יקסלאה זיא  ןתמא רעד ןיא רעבָא

 ןוא ,ןרָאװעג טשינ ןוא טנַאקעג טשינ ןיז רע פָאה דַאז רעדנַא ןייק ןוא

 .ּפַאמע ןפשרע ןפיוא ּפָאק םעד ןכַארבעג רע טלַאװ ,ןרעוװ טלָאװ רע ןעוו ---

 טבעל רע םָאוו ,םעדו ןיא טײטשַאב רָאיטקַא ןֹופ תולדנ עתמא) יד ?יײוװ

 ןיא טשינ -- סיוא ךיז טשעק ןוא טכיוק ןוא טמשפַא ןוא םרהעטוצ  ןוא }

 ,פייפש םיא רַאֿפ סָאװ ,?יצ ןפערקנַאק ןיא םע ןכלעוו א טימ תובייש

 ךרוװ :ןע י ז ַא סט ג ַא פ רעטקעװרעד ןײז טימ תוכייש ןיא טרעײנ

 ..טלַאפשעג ןוא קנַאהעג ,טכַארמסיוא ,ידיא רעקידגליּפש -- ר ע ר

 םעלכַארּפ םעד ןֹופ ,עיזַאטנַאפ ,טכַאדמסיױא םעד ןֹופ ןדנוצעגנָא קידונרעוו

 ,שזאהימ םעד טָא ןופ םַאלפ ןיא רָאיפקַא ןַא ןפבעק ,עלָאר רעײנ ַא ןיא

 מולכ ןפימ ,ןצרַאה ןייז ןופ ןפפַאז יד טימ טכַארטסיוא) םעד קידנליפנַא
 | | .ןרעדָא ענײז ןופ

 ,םכארפסיוא ןשירעלטסניק ןופ ןמפירשרָאפ ןוא ןפיונ יד ץוחמ

 ןוא דימת רָאיטקַא ןַא יא ,ע 7 ָא ר ןײז ןופ "לעפ, רעד רעסיוא
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 :םיוק ךיז וטכעלפ רעכלעוו ,טקעיבוס רעזַאלפליה ַא ךעלדײמרַאפמוא

 .גנַאגמוא ןקימורַא ןיא ןײרַא םיוק

 ןיפשַאכ רעקילדנעצרַאי ערעזדנוא ןיא טירשרָאפ ןופ ןסעצָארּפ יד

 :אב עלַאיצַאס עטרעדנעעג ןופ ןעגנוגנידַאב ןיא זַא ,םעד ןיא ךעלמעג

 ייזװ "ןפמעקוצסיוא, ןעמוקסיוא טשינ טעוו ןשטנעמ םעד ןעוו ,ןעגנויצ

 "ףמַאק ןקיזָאר ןיא קידנזומ ,טיוהב ?קיטש ןייז ןוא ןבעל ןיא טרָא

 :לעזעג עמנוזעג ןיא -- ןטכינרַאפ ,ןקיפייזַאב ,ןסיימשקעװַא ןצעמע רדסכ

 ריז רעמ ץלַא רעטיײוװ סָאװ ששנעמו רעד לָאז ,ןעגנויצַאב עכעלפפַאש
 דגאמשראפ| ,טסייג ןופ ןטרעוו עמסכעה יד ןופפ רעגנערפ םוצ ןרעטנענרעד

 :ימ ענעי ןֹופ ןרוּפש ןוא ךעלטשער יר ןרילרַאפ לָאז ןוא וטקעלעטניא ןוא

 ןייװ רַאפ ילגנושזה ןיא מפמעקעג טָאה רע תעב טַאהעג טָאה רע סָאװ ,תוד

 .ןפקניטסניא עש'היח ןוא לגענ ענייז ןופ חוכ ןטימ --- םויק

 2 א םעד טָא | ו פ רעטסומ רעד ךעלמענ ןיא ר ָאי ט ק ַא
 ןופ םוכס ַא רַאנ טשינ רָאפ ךיז םימ טלעטש טסנוק ןייז ןוא .2 ַא ע ד
 ןא רעביא רעטסיימ ןרַאפ םיא ןכַאמ עכלעוו ,גנעג עטקישעג עסיוועג

 יַא -- טשינ טקריוו רע תעב טנַאװ רעד ףיוא טגנעה סָאװ ,פנעמורטסניא

 רעד ךיוא -- ,רעטסײמ קידנעיז ,ןײלַא קיטיײצכײלג ןיא רַאיטקַא

 2לַארָאמ ןיז זיא רעבירעד) ןוא .טפַאשרעטסײמ ןײז ןופ ט ק ע י בָא
 ןענעז ,לכיימש ןייז זיא ,ץרַאה ןייז ןופ ןטפאשנגייא יד ןענעז ,ףוצרּפ רעש

 !ט ס נו ק ןײז | ו ם-- ןלײט עלַארגעטניא ןגיוא ענייז

 ש י רעד ,עניכ רעד ףיוא טסנוק יד זַא ,ןפיירגַאב ךָאד ןזומ ריס

 רעיושוצ םעד שגניװצַאב סָאװ ,דוסי רעקידנקריװ רעד ,לקַאמקעפס ןיפ
 ןבירשעגגָא טָאה םע עכלעװ -- ע 8 ר ע וװ יד טשינ ןעגעז סָאד --

 ןלעװ ןוא ?לקַאטקעּפס םענעבעגעג ןויכ טבעלעג ןבָאה עכסעוו ,רכחמ רעד

 לקַאטקעּפס ןופ ןבעל סָאד .רָאי 800 רעדָא םישדח 8 -- םיא ךָאנ ןבעל

 ןזָאל מע סע עכלעװ ,ןעקנַאדָשג ןוא ןליפעג ןופ עינָאפמיס ענעי ןיא

 רעטערבעגיב יד ףיוא העש 4--8 יד פא ש בם ע ? סָאװ ,רעד -- ןרעה
 ;עגנָא טָאה טסקעט טםהבחמ םעד סָאװ ,טלַאמשעג יד טרעּפרעקרַאפ ןוא

 טּפעשעגסיוא םרעוו עכלעוו ,גהיטַאמַארד זופ טלַאטשעג ַאזַא .מפקרעמ

 2ַא ר ע שי ? זיא -- שיט םייב קרעוו סָאד ןענעייל םייב רעיושוצ ןרַאפ

 ריּפפקעש רעדָא ,וועינעגרופ רערָא ,ווָאכעשט זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ר ו ש
 טשינ ןענעז סָאד רעבָא ,ןעגנוכיירגרעד עסיורג -- ןענעײל ןתעכ ןענעי

 | !רעמַאעמ ןופ ןעגנוכיײרנרעד ןייק
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 טכַאמעג "עוועמ יד ןבָאה גנוכירגעד ר עשו ג ע צ ס' ַא רַאפ
 זיא רעטַאעפ ןופ טפַאשרעטסיימ רעד ןיא ןוא .רעטַאעפ ןופ טדעטסיימ
 ןֹומ ןגעוו יד ףיוא םנח ,טייקכעלנעזרעּפ סרָאיטקַא םעדײץלַא ןופ טנורג רעד
 ןוא תואצמה ךדס ַא ןבָאה םמסנוק רעשינעצס רעד ןופ גנולקיוװמנַא רעד
 ערעהנַא וצ -- ר ָאי ט קא | ו פ-- עניב יד טריפעגקעווַא ןשינעכוז
 רעד .ןּפַאפע עקירנפיולײברַאפ ץלַא ןענעז סָאד .ןרָאטקַאפ עקידנפײלגַאב
 ןייז ,ןסיוועג קידלּפַאצ ןייז ,ששנעמ רעקידעבעל רעד ןיא עניכ ןופ דוסי
 ןיא גנורעּפרעקרעביא ןייז ,ץרַאה קידנעמַאלפ זײז ,טלַאטשעג עצלַאמש
 ןופ ,ןפייצ עלַא ןיפ ןתמא יד רעיושוצ ןרַאפ ןקידײרּפ עכלעוו ,(מלַאטשעג
 ןיײז וצ ,יירפ ןײז וצ --- ןשטנעמ ןופ ןעגנובערטש עלַא ןופ ,ןמלעוו עלַא
 ,לרוג ןייז ןֹוא ןבעל ןיײז ןדימש וצ ,דעלקילג

 סָאד ןלַאפע;סיא רימ ןיא ֹטכַאנ רעכעלפעגרַאפמוא רענעי ןיא
 :םוא ןיא רָאיטקַא ןלַאינעג ַא ןרעדגוװַאב וצו ןבעל ןיא לָאמ עקיצנייא

 ענעפ עמסעב יד ןעגנילק טכַאמענ ןוא ןפיהעגסיױרַא ןכָאה סָאװ ,ןרנעשו
 .רופַאנ רעכייר ןיייז ןופ

 רעדנַאסקעלא ןעוועג זדנוא טימ ןיא טעניבַאק ןיא זַא ,סײװ ךיא
 ,םערקדליש ןזיװַאב ךיז טָאה סע וַא ,סײוװ ךיא ...ידרא שפיװעיַאלָאקיג
 יד טָא ןגעװ קידנסיװ ,רעבָא .טלעג ןיקסלַאד טכַארבעג -- ךיז םכוד
 ןוא לוק סיקסלאד ןיפ רענעט עשטפַאהרעביױצ יד רָאנ ךיא קנעדעג ,םיושרּפ
 | ...דייר ענייז ןופ גנוקריוו עטליקעגּפָא טשינ ךָאנ טנייה זיב יר

 ןעמ טלַאװ ,ץ ? ַא ןבענחעביא ירכ ?טדערעג רע טָאה סָאװ ןגעװ
 ,יקורדסיוא ,ןעקנַאדעג ענעסירעגּפָא ןופ --- ופנַאילָאפ/ ַא ןבײרשגָא טזומעג
 .סעקנעצס ,ןפלַאפשעג ,ןעמזירָאּפַא ,,ןסקָארַארַאּפ

 טָאה רע ױזַא יו ,טרעדלישעג שימָאה ןוא רַאברעהנוװװ אה יקסלאד
 בָאה ןרָאי עקידרעפעּפש ."ןענינַאסוס ןַאװיא ןכַאמ; '!יפנרעלעג ןעקדעפ,
 ,טנעילעג ןיּפַאילאש שטיוװָאנַאװיא רָאדָאיפ ןופ םעיפַארגָאיב יד ןיא ךיא
 סע מָאה טכַאנ ענעי רעכָא ,טנרעלעג רס ַא ןיקסלא- יב טָאה רע זַא
 ,יורפוצ רעזדנוא ןענוװעג טשינ טלָאװ םע ןוא ,טכירעגמוא ןעגנולקעגּפָא
 ;עזדנוא ןיא ןעננורדעגנירַא טשינ טלָאװ שטיװַארָאטקיװ טנָאמַאמ זעװ
  ןשימ םיא וצ ןעגנורדעגכהוד פשינ ריז ןשלָאװ רימ  ןוא רעצרעה ער
 יו ןעגנולקעג טָאה ,טרעהעגסיוא ןבָאה רימ סָאװ ,ץלַא .יורטוצ ןפסלוט
 .תולעּפתה עקיטסול ןפורעגכױרַא ןֹוא ןעגנוקעלּפמנַא
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 ןיפ !רענײא ּפָאק רעפמעקרַאפפטשינ וד ",סעיכלַאב ,וד דַא -

 2םיוא ךָאד ןקַאילָאּפ יד דיז ןלעװ םענייד "ןתמא םעד ןליפ ײז , ןימ אזַא

 :יוו יד !עגניזּפָא טסעוו וד רעדײא ןרצּפ ךיד ןלעוו ןוא ףָאלש ןופ ןּפַאכ
 ךיז ,טכיזרָאפ טימ ,ליטשרעדנויא ןָא ביוה .ענייר| ןמקַאפ יײוװצ עקידרעט

 -- טגרעלעג םיא בָאה ךיא יוװ ןעגניז ןביוהעגנָא רע טָאה .קידנקוקמורַא

 2יב טימ גנוי ַא ...דנַאלסור ץנַאג ןעמונעגנייא טָאה ןוא -- ַאמיססינַאיּפ

 ..ןרער וצ סָאװ ָאטשינ ,רענ

 ;עג -- 11-1010 -- ןרָאי ענעי ןיוש זיא "רענייב טימ גנוי,, רעד
 -- עװקסַאמ ןֹוא גרוברעמטעּפ ןופ רָאנ םשינ טָאנּפָא ןַא דעלכעטשנכוכ ןעוו
 י .םעצילָאמס עדמערפ ייה ַא ןופ ךיוא

 יװ ,חשעמ רעד ןגעװ !דער רעהפיוא ןָא עמ טגעלפ טייצ רענעי וצ

 ןגעװ טָאה יקסלאה ןוא ,עשזָאל סרעסייה ןרָאפ טינקעג טָאה ןיּפַאילאש

 .םימרּפ עטסוװַאב םיא ,עטנַאסערעטניא טלייצרעד םעד

 עצנַאג יוד םרעדידעגפיוא ,טסוװַאב יװ ,טָאה גנוריפפיוא סניּפַאילאש

 .ןרָאצסקלָאפ ןופ םערוטש ַא ןפורעגסקיורַא ןוא םייקכעלטנפע עוויסערגַארּפ

 | ןדער וצ קירעביא זיא םעד ןגשװ
 .שינעעשעג םעד וצ גנולעטש םיקסלאה ז ָאד טריסערעטניא זדמוא

 יד ןעמוקעג קורדסיוא םוצ ןענעז ָאד ןַא ,ןרעוו טנַאזעג ןומ םע
 ,ןרָאי יד ןופ ןבילקעגנָא םיא יב ךיז ןכָאה סָאװ ,ןקיפײװ יד ןופ ןרוּפש

 ,עלַא ..עגיב רעשירָאפַארעּפמיא רעד ףיוא טכַארברַאפ טָאה רע עכלעוו

 "עממסאאכ) -- םיא רַאט ןעוװעג !ענעז ,ןבילברַאפ טרָאד ןענעז סַאװ

 :רַאװרעדספוא םוש ןייק ןעזעג טשינ טַאה רע ןוא .םוירעפסינימפיוה ןופ

 ,"קיגװַָאגַאס , ַא ,?עטמַאַאב,, יד ןופ רענייא סָאװ ,לַאפ םעד ןיא םעטעט

 ענםױרַא טָאװ "א חס ס עש טי ? ע י* װ ָאװ עי טסילָאס
 .יינעגכ דבע,, ןַא ןופ קורדסיוא ימי א

 !טכַאמענ טשיג םירש ןיא ןייק גנופַאלקשרַאפ ןָא טרעוו ןטרָאד ---

 ,ןסירגַאב םייב ,ןטײוװצ ַַא יבנ? רענייא ןגרָאמ ,רעטסיגימ ןרַאפ טגייה

 | ,טנַאה יד ןעגנַאלרעצ םייב ,גלָאפרעד ןשטניוװ םייב ,ןענעגעזעג םייב

 1, בוא ,טנַאה יד ןָאפ שוק ַא טשינ רָאנ טוורּפ ... 0 בױא ,טנַאה יד ןָאפ שוק ַא טשינ רָאנ םוװרּפ ...יז ןשוק

 ןיא ןירעשרעהטסבלעז רעקידלמעי רעד ןופ ןעמָאנ םער ןפורעגנַא טָאה

 ןצקיוא ךײא טנַאה ריא טקיליװַאב טָאה (רעטַאעפ/ יקסנירדנַאסקעלַא
 י| םעד ןופ ןבלעװעג יד רעטנוא גנַאפ םעד ךָאנ טעװ ריא .ןקערטש ןפ
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 ןיא ןסירנַאב ,רעגניפ  ייווצ ןקירד ,ןעגנוסירגַאב ןופ -- קיפַארג עטריצ
 .קידנשטילג ךיז ,קידטציז ,קידנעיטש ,קידנעיג ,סאפ ןַא ןוא ל?יפָארּפ

 ריא טָאהו ןפרָאד .שטנעמ וצ שפנעמ ןופ ןליפעג ןייק ָאטשינ ןעגעז ןטרָאד

 ,טליפ םע רעװ .סעיצַארַארג ,תיגרדמי ,סעיכרַארעי טימ --- ןָאמ וצ

 .טּפשמרַאב יא ,דארג ןופ קידנסיװ טשינ ,טסריװ ,טופ ,טבַארפ

 ;םקלָאפ,, ןעמָאנ טימ ןענעכײצַאב טנָאקעג טשינ ןיקסלאד טָאה ןעמ
 :עג תודע טָאה ,טדערעג טכַאנ ענעי טָאה רע סָאװ ,ץלַא רעבָא ,'"שטנעמ

 רעד וצ ןעגנוצַאשּפָא ןוא ןפירגַאב ענייז עלַא טימ טרעהעג רע זַא ,םגָאז
 ,סעיצַאריּפסַא עריא טימ ןעגנורדעגכרוה זיא ,ץנעגילעטניא רעלַאקידַאר

 | .ןנָאלּפ עריא ןופ טגָאלּפעג ךיז טליפ

 יקסגירדנַאסקעלַא} ,"נרוברעמעּפ, ,"ןיּפַאילַאש , עמעפ רעדי דָאנ

 ןקָאר עטסעב ענײװ :סעמעט ערעשנעג ףיוא רעבירַא ןעמ זיא ?*רעטַאעמ
 ;םיוא ןיא ָאד ...ןלָארטסַאג רענדַארג יד ןוא אמויד ינינע -- ךעלדנע ןוא

 :םע טפוה ןעמ יוװ רעדָא ,עכעלנײשרַאװמוא ןכַאז ןרעהוצפיוא ןלַאפעג

 טלַאה רע עלַאר עכלעוו ,"ןענעקײל וצ רעװש ,ןביולג וצ רעש,

 ודעד ןבױהעגנַא :טגָאזעג טשינ יקססאד טָאה סָאד -- ?עטסעב ןײז רַאפ

 :יװצ ַא וצ רעבידא דלַאב רע זיא ,עלָאד ןייא ןגעװ גנורעמסייגַאב טימ

 .רעטרעפ ןוא רעמירד ,רעפ

 ,(פעלמאה, -- ןיא עלָאר עטסעב ןײמ זַא ,ךיא ןיימ ומנייח ---

 "ןישזַאגַאר , -- רָאנרעד ןוא ײװָאמַאנזעינ ַאקשירג, -- רעטעּפש גָאט ַא

 .(?טָאידיא , --- סיקסוװעיָאטסָאד)

 ךיא יוװ ,םלוע ןיא גנַאלקּפָא ןופ סָאמ יד :טכייה'פ ,גלָאפרעד ---

 ןפ ט ש י ע ּפָא טגנעה ,טלעטשעגטסעפ לָאמ רס' ַא ןיוש סע בָאה
 סָאװ ,ץלַא -- טליּפשעג טגװָא םעד טרעוװ עלָאר ע כ 7 ע װ -- םעד

 :װרנֹוצ רעדילָאס דָאנ ןגָארטענסױרא עניב רעד ףיוא ךיא כָאה ,ליּפש ךיא

 ט גני9 ק ס ע יוז ַא יװ םעד ןופ םרעויינ --- גנורידוטש ןוא גנוט
 ;םײמ ּפָא טגנעהסָאד וא 2קַאטקע פס םענעכעגע ג ןיא
 ןובשח ןייק ּפָא טשינ וליפַא דיז טסיג ור ןוא ןטייקינײלק רעטרעדנוה ןופ סנמ

 ייס ,פלַאמשעג רעד ןיפו ייסי קעװַא דיד ;ּפעלש ןופייקינײלק יד זַא ,םעד ןופ

 :קעװַא ןוא ופייקכעלקריוו רעד זופ ןסײריצּפָא דיז טייקכעלגעמ רעד ןופ

 ןגָארטקעװַא טנייה טספרַאד וד רעכלעוו וצ ,טלעוװ רעד ןיא ךיז ןגָארמ
 ןרעביא וליפא ןשרעה וצ ףיוא וטסרעה ףוס לכ ףוס ןוא רעיושוצ םעד

 ןיא טּפומשעגנײרַא דיד טָאה'מ .הכאלמ רער ןופ גנעג ןֹוא ןעלטימ םוכס

 ;לּפמָאק ַא טרָאד ןבָאה ןשטנעמ יד .ןריפ טשינ קיטליוװ ןופ םויק ןייק
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 תונאד עכעלניילק ןיא ןעקנוזרַאפ ּפָאק ןרעביא טסיכ ,בורגנשעדקע ןימו ַא
 יװ ?רעמוק סטעלמַאה -- רעהַא טמוק יװ .תונובשח עקידנשָארג ןיא

 ;װעיָאטסָאד ֹוצ ,קיריל םסװָאמַאנזעינ וצ ןענַאדנופ ןעמ שכייהגרעד ױזַא

 ַאנד ןפיוא ןסקַאוװ סָאוװ ,רענרעד -- טרעװ ץלַא ןופ ?ןשינעפיפ םיקס

 2םִא קידנכַאה ,רעמטַאעפ ןיא טסמוק וד ןעוו ,טרעקעגמוא --- ווא .ןבַארג ןופ

 יד -- עלָאר עדעי ןזיא ןַאד ,טַארַאּפַא:המשנ ןייד טרעמששגמזוא םיחהעג
 1 ,יטעטלטע =

 יול ןליּפש ךיז ןעגניווצ וצ טייקיעפ ַא ומנָאמרַאפ רעכָא טָאה יקסלַאד

 ןעוטמשינ=עוו קידנפערפ ,זַא ,טלײצרעד טָאה רע .סלוּפמיא;סנליוװ

 :ןגָאז רע טפנעלפ ,רבח ַא ,ןפנאקַאכ ַא ,דגיירפ

 ףיוא רעטאעפ ןיא 17 םעד םוק :סיוא רעה ?סע ומסיב וד ,ָא --

 .קירעהעג יוװ ןליּפש טנװַא םעד לעוו'כ ,??ןעניגולעיב

 ."קירעהעג יו -- טליּפשעג :טרָאװ ןפלַאה וטנעלפ רע ןוא

 גָארָאטקיװ טנָאמַאמ ,עיצאוטיס אזַא ךיז טרעלקרעד עשז ױזַא יו ---

 טשינ רָאד ט'ריא .ןטגָאזעג:רעירפ ןשימ הריתס ןיא ךַאד זיא סָאד ?שטיוו

 ןרַאפ ןסיװטמשנָא טשינ ךיז 19:17 םעד טעוו ריא זַא ,ןסיוװ רעירפ טנַאקעג

 ?ננומימש רעיא ןרעטשעצ עכלעוװ ,ןדנעמשמוא עלַא יד היא לקַאמקעּפס

 טגער רעכלעוו ,רָאטקַאפ ןלעיצעּפס ַא טניפעג ןעמ זַא || ?י וז ---

 ?יחתה יד .ןליּפשי -- ןוא ןעגנורעפש עלַא ןדניווהעכיא ןעמ ןַאק ,ףייא ךיד

 רעקיד :נערפיוא אזא ןיא ,"ןליּפש } וצ שנװַא םענעבעגעג םעד ןיא תוב

 רעבָא .ןליּפש ןיוש ךיא לעװ ,"ןליּפש , וצ טגָאזעגוצ קידנבָאהו ,ןוא דָאמקַאפ

 ...םנקירעביא .ןעגנולעג םיוק טלָאװ ןציפש ךיז ףיורעד רדסכ

 .פכַארטרַאפ דיז טָאה יקסלאד

 ?רַא יד ייס ,ןעגנוננידאבסנכעל יד ייס סיוא גונעג ןרעטַאמ זדנוא ---

 ןעמ רעכָא ,?לכב רעטאעש ןופ ענַא אל ענײמעגלַא יד ייס ,ןעגנוגנידאבסמשב

 ?וצ ןײלַא ןענעז רימ זַא ,ןײז החומ ןוא ןיֿלַא ךיז טימ ךעלרע ןייז ףרָאד

 ...ןדָאב ןקיששילג רעײז ןוא םענעגױכעגנָא ןַא ףיוא ריז ןעלקייק ןוא ןזָאל

 רימ ןלעוװ יצ ?!שלַאהּפָא זדנוא טעוו סָאװ ?ןלעטשּפָא ךיז רימ ןלעוו ןעוו

 רימ ןלעװ יצ ?טנורּפָא ןופ ָאנד ןפיוא ןעניפעג טשינ ףוס 2 ףוס ךיז

 2ַאר ֹוצ ךיז סעּפע רימ ןעופ יצ ןוא ?סע סײװ רעװ ?זעמוקמוא טשינ

 א
 א

 ִפ ןעוועמ

 םוצ קקידנק'ק ,ןטגיה ףיֹוא ּפָאק םער ןפרָאװרַאֿפ טָאה רע

 ןעמיקעגסמיוא .טפַא ןא יצ -- פשינ סײװ ךיא .ףיורא טיפס

 ןפמערוטשעצ ןײז ןופ ןשנעפיטט יד יא ןקוקוצנירא יײזַא זיר ןקיזַאד םעד װ
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 טכַאנ רעכעלסעגרַאפמוא רענעי ןיא םקוקעגנירַא טָאה רע יװ ױזַא שפנ
 ןַארַאטסער רענדָארג ןופ ןפעניבַאק ןטרעדניזעגּפָא ןיא

 וטשינ ,רעירפ ששינ -- ןעמוקעגסיוא טשינ ןיא רימ זַא ,סייוו ךיא

 טיצ רענעװ/ זצ ---  רָאיטקַא זַא ןריװרעסכַא ֹוצ רָאי 80 עקידהעפייװ יד

 2גםִא רעשירעדניק טעמכ ַאזַא טימ טָאה סָאװ -- טָאנּפָא םענײמעגלַא ןַא

 .ךעלנניי ייווצ רַאפ טקעלפוננַא ךיז תימשפ ןַױא טױקיצרַאה

 .טכאלעצ ריז ,עזָאּפ ןייז קידנומייב ,רע טָאה ןגייוװש אפ א ַא ךַאנ

 ךָאד םעװַארּפ רע .ןטנעמירעּפסקע םלֹוע ןרעביא טכַאמעג טאהעג ---

 :בײלנ טביילב ןוא שטעּפ טנידרַאפ טסָאה וד ןעוו סעיצַאװַא טפָא ריד

 .הניכש רער ךרוד שלַארטשַאב תמאב ןענעז סָאװ ,ןטנעמַאמ וצו קיטליג
 ;רַאפ ?שטיװָארָאטקיװ טנַאמַאמ ,תועט ַא לָאמַא טשינ ריא טָאה -- 

 :ישרעד עזָאלמרעװ ןעניורק וצ המונ טפָא ןיא םלוע רעד זַא ,ךיז טיוטש

 םמשינ ךיז ןזָאל סָאװ ,ןרָאטקַאפ עקיטיײז ןסילשַאב ָאד .ןמסגוק ןופ ןעגנונ

 . ךרוד טזָאל םלוע רעד זַא ,קנַאדעג םעד טשינ זָאלרעד ךיא רעבָא .ןריטָאק

 רעד ךרודו עטלַארטשַאב תמאכ ,ןטרעוװ ּפָא טשינ טצַאש ןוא טקרעמַאבמוא

 סָאר .טנעה עקיליווזיב עקישייז טרעטשעצ ןבָאה טקַאטנָאק םעד ןדייס .חניכש

 ןיא רָאטקַאֿפ רעקיליוװיב רעד טָא ביוא ,רעבָא .רעפַאעט ןיא טפערפ

 רעצנַאג ריא םימ ּפַא עסַאמ עקיצהַאהטנזיפ יד ךיז טפור ןַאר ,ָאטשינ

 : .גנוטסייל רעלושמחעוו םרָאטקַא ןפיוא טיײקיצוה

 טשינ ,ןפורעגּפָא ךיז יקסלאה טָאה -- טכערעג םנעז ריא !ָאי --

 :אב רעיא טעוו סָאװ ,לַאפ ַא ןלייצהעד דייא ?לעװ ךיא .קידנשכַארט גנַאל

 רעד ףיוא ?סעטמש ַא ןיא ןרָאפרַאפ לָאמַא ןיב ךיא .ןקיטעטשַאב ג1מּפױה
 בילוצ טשינ סייוו ךיא רעבָא ,גנורישיפַא רעטכעלש כילוצ ןוא עגלָאו

 ;רַאפ ןעוועג בױהנָא ןרַאפ העש עכלַאה ַא עסַאק רעד ןיא זיא --- סָאװ

 לקַאטקעּפס םעד ןפוהעגּפָא ,ןרָאװעג סעכ ןיא ןיב ךיא .ןטעקיב 8 טפיוק

 ןיא טכַארברַאפ כָאה'כ עכלעוו ,געפ עכעלמע רָאנ ...ןרָאּפעגקעווַא --- ןוא

 ףיוא ןעמוקעגנַא גָאטרַאפ ךיא יב ,ךדרכ םעגעי ןופ עזייר העש 4--ט ַא
 בָאה'כ :עיזַאשנַאמ ַאזַא ןלַאפעגנייא זיא רימ ןוא עיצַאפס רעקיכלעז רעד

 זַא ,שיפַא ןא ןקורדּפָא ,ןײרַא טָאטש ןיא ןײגקעווַא ןפערקדליש ןסייהעג

 טסיטרַא ןופ ?ײטנָא ןטימ ?"עקידלוש:קידלושמוא יד, ןבעגעג ןמרעוו

 ןופ עלַאר רעד ןיא -- םשינ ןיוש קנעדעג'כ --- ןיקּפָארװעי רעדָא ןיכווװיק

 :םיֹוא ןעוועג ןטעליב עֶלַא ןענעז םֹורֲא העש עכעלפע ןיא ."װָאמַאנזעיג

 סעיצַאוױַא יד ."ןעקשירג} -- טליּפשעג טנוװָאניא בָאה ךיא ןיא טפיוקרַאפ

 :עג רעזדלעה טנויופ ַא ךרוד טָאה םלוע רעד ןוא עשימרוטש ןעוועג ןטנעז
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 ,ךיז רעסיוא ןעוועג רעבָא זיא פערקדליש "!ןי כו ז י ס,, ;ןגירש

 וצ קיצנפלקױרַא ,ןוא ןמלַאהסיוא טנָאקעג טשינ סע טָאה ץרַאה לכָאנ

 :1ליײב ,ןרָאצמירג ןיא עמשפַאלנעגסיוא ,ןגיוא טימ רע טָאה ,עּפמַאר ועד

 :ןגירשעג ,ןטסיופ יד קיד

 ֹזַא רייא טשװ ןיכווזיס !םישּפפ ,'"?ןיכווויס , ריא טיירש סָאװ ---

 ?קיוװ טנַאמַאמ !יקסלאד --- רָאד זיא סָאד !ושַאידיא !ןװָאמַאנזעינ ןליּפש

 :לאד , ןגירשעג ןעמ טַָאה יצ !?יקסלאד,, :םיירש !יקסלאד ששיוװָארָאט

 משינ םקנּפשמַאמש ןיא ןיא קסָאר --- "ןיכווויס ,, ייב ןבילבעג --- יצ "יקס

 רעד רעבָא .טלייצחעד טשינ ןזדנוא סע טָאה ןייֵלַא יקסלאד ןוא ןבירשרַאפ

 טשינ לַאפ םעד ןיא טָאהו עפַאמ יד סָאװ ,רעד זיא שינעעשעג םעד ןופ ןיז

 ;2יא ןרעטנוא םרעיינ םולפניא ןכעלרעסיוא ןַא ןופ ןָאנּפיה ןרעטנוא

 קידנדינַאער ,תולעּפתה ריא טקירדעגפיוא -- רעליּפשיוש !סיורג ןיפ קירד

 טלַאעג ָאר טָאה ךעלמשנ סָאד .ןפנעמסידָאלּפַא עשימרופש עריא טימ

 | .ןרעוו !זיװַאכ

 :ָאלּפא ןוא טסימ טימ ןעמולב רדסכ טשימ םלוע רער סָאװ ןוא ---

 ןיא -- טייקבעלסעה רעד ןֹוא טסנוק רעד טנעה עקיבלעז יד טימ טהיד
 ראד ןעמ עכלעוו רַאפ ןוא וצרעה ןריפ סָאוװ ,ןכַאז ּפָא ןײלַא רימ ןעוט

 גנולעטשרַאפ רעגד וָארג עהעזדנוא ןעמענ רימָאל .ןגָאלש טפָא ןדנוא

 ."ם'השנמ,, ערעזדנוא ,"קָאגַאי, ערעזדנוא

 ןכלעוו ןופ ,שטשיוװָארַאטקיױװ טנַאמַאמו ,ָאיצנַאבַארב; רעוא יא ש---

 ?ןזארפ 6 טזָאלעגרעביא טָאה ריא

 ,טגָאזעג רימ טָאה ןעמ ?מרירװַאטסער טשינ ריא טָאה סָאװרַאפ ---

 ףיוא ?טרַאװעג בָאה ךדיא .םישעמ טעכרַאעג ,ןפרָאװעג ךיז טַאה דיא זַא

 .םלעטשעגנגעק טשינ טולָאסבַא ריז טָאה ריא ןוא ,ךייא ןופ םעריטש ַא

 ןגיוא יד טשטָאלגעגסיוא בָאה ךיא

 בו ןגָאלש םעװ ריא ןַא ,טנרָאװשג ךָאד טָאה טערקדליש רעיא ---

 25 טימ החיתס ןיא ַאמָאק ןייא שטָאכ ןרע דנע וצ וװיהּפ ןפטשרע ןרַאפ חצר

 .רערעפיילב רע

 2צ רׂשפא טעוו ריא ?ןטערקדליש טימ ןָאפ ֹוצ סע טָאה סָאוװ ---

 ןַא יײז טימ וטלאה ךיז ןוא פלעוו רעצנַאנ דעד ןֹופ םעקדוישז עלַא ןפורפיונ

 .ךיז ריא טפרַאד ןעמעש !ןריפסקעש ןליּפש וצ ױזַא יו הצע

 טשימעגנירַא ךיז טָאה !רעדיול ןיוש !שטיװָארָאטקיװ טנַאמַאמ ---

 ר *
 גוי

 ידרא

 ?יירעדיוװ,, --- סָאװװ ---
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 ןופ ןפיולשנַא ךַאד םעוװ רע .""סעקדישז, חוכמ :ךיא ןיימ ,סָאד ---
 .שימ

 ?ביוו ומשינ ,לחֹומ טייז ,ךיז טײטשרַאפ ,ָאי ?ריא טניימ סָאד !ַא ---

 +ןרעּפָא רענעילאטיא , ןָאטעג גָאז ַא סעּפע ,בגא ,ןאד ריא טָאה סָאװ .קימ

 .מדערעג טשינ רעמרעוו ערָאלק ןוא

 רעד יו םעד ןנעװ ןליײשרוא וצ רעטנוא טשינ ךיס םענ ךיא ---

 םייוו ךיא .סיורג רעצנַאג ןייז ןיא טיובעגסיוא ךייא ייב זיא ?קַאטקעּפכ

 ?דיּפכקעש --- יװ ןוא םזיטנַאמַָאר רעשיֵארעה -- ןשרָאד זיא יו ,טשינ

 טולב ןטּפַאצעגּפָא םער| רעסיוא !?ָאיצנַאבַארב, ןֹופ גנוטכולַאב יד רעבָא

 :קעש טימ החיתס עּשולָאסבַא ןיא םסיוא ץֶלַא רימ סע ומעז ,מסקעמ ןײז ןֹופ

 ;קעװַא טעװ רעטלַא רעד .ןפַארפעצ ןזיא רעטלַא רעד .ןיז ןוא תמא סריּפס

 מפעלש רוה רעד וצ שיש ןופ .;ָאלשצראה ַא ןיפ ןכראפש ןיא םײקהַא ןיג

 ןעמוקעג רעהַא ןיא סָאװ ,רעד םשינ טולַאסכַא ןיא ןוא סיפ יד םיוק רע

 יב .מכער ןוא םכַאמ ןייז ןופ ןײזפסוװַאב ןלופ ןיא קירוצ העש ַא טימ

 רע םיג ,טפַאשקנעב ןוא ןיּפ ןײז ןשרעהַאב קידנענַאק טשינ ,ריפ רעד

 טימ ,ץרַאה ןסירעצו ַא טימ ,קילב ןטצעל ןייז ןענַאמעדזעד ףיֹוא ףרָאװ ַא

 ןיא ןוא ,עזַארפ עטצעל ןייז סױרַא שדער רע ןוא ...ןגיוא יד ןיא ןרערפ

 ןזיװַאב רימ טָאה ריא ןוא ...ריפ רער ךרוד קעװַא --- רעמייוו םירש

 // .ערעּפָא רעשיַארעה ןופ סעפע

 ,עַאפ א ךָאנ טנַאזעג ?מש יקסלאה ומָאה -- ...!טכַארּפ א --

 מלמעד ריא טָאה עשז סָאװ --- לכיימש ןטפַאהרעבױצ ןיז טימ  קידנטכיול

 ?ומגַאזעג טשינ

 | ' .ךיז ןסָאלשַאב 1 טשינ .פַאהעג ארומ ---

 קירעכיא טשינ -- ;טּפַאכעגרעטניא רע טָאה --- ?דיז ןקָארשרעד ---

 טשינ ןזַא .עקינײז סָאד ףיוא ןײטשַאב ןענָאק ףרַאד ןעמ .טרעווסנביוק

 !דניירפ ,ןייג זריולראפ ריא טעוװ

 :ַאמ ,משינ תוכייש ןייק ןריּפפקעש ןריטנעמָאק פימ טָאה סָאד ---

 ,"תונדחּפ} !סע טײג רעפרעװ ןיא טשינ ןוא -- !שפיוװָארָאטקיװ טנַאמ

 ,סייוו ךיא ןוא משינ ךיא בָאה סנגיובנלע ןייק זַא ,סייוו ךיא ..."הפרח א,

 טלָאזעג ןוא טנַאקעג ךיא בָאה סָאװ .ןסקַאװסיױא טשינ רימ ייב ןלעוװ ײז זַא
 תופתושב טָאה םערקדליש ןעװ ,"טעלמַאה, ןֹופ עכָארּפ רעד ףיוא ןָאט

 ,פעלמאה טייטש ווו ענַארפ ןיימ רַאפ טכַאלעגסיױא ךימ ןיקסלָאװזיא טימ
 זוא ךיז ןופ םטכַארכעגסױרַא ןסוירואלק ןבָאה עכלעוו ,רעטרעוו יד קידנדער

 ?!ןקַארשרער
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 ריא ןַא ,טגָאזעג מערקדליש טָאה רימ ?ןעשעג טרָאװ זיא סָאװ ---

 ?טרעגרעעג רעײז דיז טַאה

 סָאװ ,םעד ףױא םיובעג ָאד ךָאד ןיא ענעצס עצנַאג יד רעבָא ---
 םנכה רק ןייז ןופ םיױרַא זיא ךערכרַאפ ןײז זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה גיגיק רעד

 ןיוׁש ןיא סָאד .המיא ןיא גנַאהרָאפ ןרעטניה ןופ סױרַא טייג רע .רבק

 ענעצכ רעד ןופ קימַאניד עצנַאג יר ןוא !"עקטסאּפ, רעד ןופ בײהנָא רעד

 טָאה טעלמַאה ןכלעוו זופ ,מקנוּפ םוצ ןקוק סָאװ ,ןגיוא עניײז ןיא טקעש6

 ?םוא , ןײז וצ סיוא ןעעז ןסוידולַאק עכלעוו ,רעטרעוװ ענייז ןרעהי זָאלעג

 | | .?תונועגנש טשינ רעבָא ,טרעּפמוסעג

 ןקור !טימ  ריט רעד ֹוצ פא גיניק רעד שטערט טקנוּפ םעד טא ןימ

 ןַײז ןָא טציא ןופ טָארד עכלעוו ,רַאּפעג רעסיורג רעד ןופ יװ ,םיורַאפ
 25ָא ןיא וװ טסוװעג טשינ כָאה ךיא ןוא .ןבעל םצע ןייז ןוא דנאמשלייוו

 / .ןריזיװָארּפטיא -- טזומעג גנזלעטשרָא רעד ףיוא ןוא טקנוּפ דער

 ןײק יב ךַאנ בָאה ךיא יװ ,ױזַא טליּפשעג ריא םָאה ענעצס יד ---|
 .פשאררעביא טוׁשּפ ןעוועג ןיב ךיא ...ןעזעג טשינ קוידוַאלק ןײא

 :רימ ףיוא קידנקוק ,ןגירשעצ ךיז יקסלאר טָאה לָאמַאטימ ןוא

 ןפיוא םכי7 ַא יװ ןסָאלפעצ ױזַא ךיז ריא טָאה עשז סָאוװ ונ ---

 ;רָאק ַא םימ עצינדַאּפס א ןָא םיא טופ !טלַאטשעג:רעבײװ עתמוא ןא ? ןווילא

 !עמ

 ,ןםודדרַאּפ -- םישדח 4 יד רַאפ טלמַאזעגנָא דיִז וטָאה סָאװ ,ןלַא

 רַאפ טּפַאכעגנָא ךימ לָאמַאמימ טָאה --- ןקיטייװ עּפמעפ ,ןעגנוקידײלַאכ

 ןפיֹוא ןוא ןאװיד ןשיקרעש ןופ ?טנעוו םוצ ןלַאפעגוצ ןיכ ךיא .זדלאה םעד

 טנייוועיצ ךיז ?וק
 ?רַאפ ךיז ֿפָאה טכַאנ יד ױזַא יװ טשינ סײװ ןוא טשינ קנעדעג ךיא

 .טקידנע
 ןופ טקנוּפ ןײא ףיוא טשינ ,שונימ ןייא ףיוא טשינ זַא ,סייוז ךיא |

 רשמס ןיא ןרָאװעג טרעדײלשעג ןיא לפיש ןיימ ןכלעוו רעביא ,ליוקדהע

 :ָאפ רעד טימ טרישעג טשינ ךיז ךיא בָאה ,רַאי 80 עקידרעטייוװ יד ןופ

 .טכַארבעג ןגרָאמ ףיוא רימ טָאה ַארוש עכלעוו ,עיפַארנָאט

 :אמ !טקַאהַאב ,עניימ וה טײקטרעּפמולעגמוא .עקיצרַאהביל ,,ַאג ---

 יע !ןורכזק ריד טקיש טנַאמ

 ןײמ ןופ לָאמנײק ןוא .פסורב ןײמ ףיוא ןשלַאהַאב יז בָאה ךיא

 םימ טבעל טלַאמשעג סיקסלאד טנָאמַאמ .ןעמונעגּפָארַא טשינ טסורב
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 ;ףלײװדעדסיױא ןייז ןיא ןביולג ןיימ ןייא ךיא םעטָא דימת ןוא דימת רימ

 זַא ,ןנָאז וצו ןוא ןטכאדפ וצ טרעהעגפיוא םשינ ךיא כָאה לַאמניײק ...טײק

 םגה ,סגגיוכנלע ןייק טגָאמרַאפ טשינ טָאה סָאװ ,ןואנ ַא ןעװעג זיא רע

 א רענעי זַא ,רָאיטקַא ןגנוי םעד ןפרָאװשגרהַאפ טכַאנ ענעי טָאה רע

 ' ."רעקידוועקערש , ַא

 װב ןיא עכפ יד יװ -- ןעמיווש סָאװ ,עקינעי יד ןציזַאב סגגיובנלע

 - .טנורג םוצ ןעײג תורצוא ...ןביוא ןופ -- טסימ
2 

 טסנוק רעזדנוא ןופ רעצַאשּפָא ןקודנלופנויפ םעד ,ןיקסוװערָאמ .וװ .א
 וקסלאה טנַאמאמ רבח:טומ ןופ



 ריירפ עטרעטשרַאפ .טזז

 ,םישרח 4 יד ןופ ךשמ ןיא םשרעהַאב ךימ טָאה סָאװ ,שואי רעד

 .ןרעװ וצ ןצלָאמשעצ ןבױהעגנָא ומכ ןיקסלאד טימ ןכָאװ רָאּפ יד רַאפ טָאה
 ;געמ רעד ןיא ןביולג ןביוהעגנָא רשפא ,ךיז וצ ןעמוקעג רשפא טלָאװ ךיא

 ןמלײװהעדסיוא ןפיוא ךיז רַאפ גנולקיוװשנַא רעלַאמרָאנ .ַא ןופ םייקכעל

 נרָארג ןופ ורָאיטקַא 2 ךָאנ ןוא ןידרא ,ךימ טָאה יקסלאד דעבָא ,געװ

 םיא ךיא בָאה ָאד .שזדָאל ןיא ןלָארצסַאג עכעלפע ענײז וצ טפרישזַאגנַא

 ;ליװ ,רעלַאפורב ,שײקנסַאלענסיוא ןיפ גנוטכיולַאב ןימ ַאזַא ןיא ןעזרעד

 ףיוא ןקוק ֹוצ רעמיכ ןוא רעטצניפ ןרָאװעג טושּפ ןיא רימ זַא ,הואת רעד

 ;רָאֿפ רעד וצ ןעמוק טגעלפ רע .עניכ רעד ףיוא םיא ןבענ ןייטש וצ ,םיא

 ,פעשויעצ :רוכיש | 8 נג א ר ב ןופ יוװ רעגרע סעּפע .רוכיש גנולעטש

 לקַאמקעּפס ןנעװ טרָאװ א ןדערסיא טזָאלרעד טשינ טעװעדליוװעצ
 ןטשרע ןופ ןדלָאמעג ןוא ('ָאדַאררָאק ,, ןוא) "ןיק , רע ֹוכָאה טליּפשעג

 עמקילײמַאבטימ יד ןופ ןדעי .?לכב ןייז טשינ ןלעװ ןבָארּפ ןייק זַא ,טירש

 ךיז לָאז טרָא ןופ זַא ,טגָאזעגנָא ןוא ןייטש וצ וװ ןזיװעגנָא רע טָאה

 טורּפעג ןוא "דלעפּפעק ףַארג, טליּפשעג בָאה ךיא ...ןריר טשינ רענייק

 רעמע ןַא טימ ןמָאשרַאפ ךימ רע טָאה ,ןעצסנַאזימס  ַא ןגעוו ןנַאז סעּפע

 | ...ןעגנוָארד ןוא ןעיירעלדיז

 טליּפשעג ןוא טרָא ןופ טגעװַאב ָאי ךיז בָאה ךיא) ?קַאטקעּפס ןתעב

 יקסלאד ןוא ,טלַאטשעג רעד ןופ רעטקַארַאכ ןיא סָאמ רעסיװעג ַא ןיב

 -- (ןּפיל יר ףיוא לכיימש ןרַאברעדנוװ ןײז שימ ןעמונעגפיוא סע טָאה

 ,ןדלָאמעג ןוא עבָארעדרַאג ןיא רימ וצי ןפָאלעגנײרַא רע זיא ,טקַארשנַא ןיא

 רבק ןפיוא ןרָאפ רימי םימ ליוװ ןוא רימ ףיוא רע טרַאװ ירפ ןגרָאמ זַא

 :עג שורָאל ןיא זיא רעכלעוו ,שזדירדלָא ַארײא רעקינַארט רענַאימירנענ ןיפ

 .ףָאהדירפ ןשילעגנַאװעי ןפיוא טגיפ ןוא ערעלָאכ רעד ןֹופ ןברַאטש

 וצ ןעוועג םיירג ןיב ,גנודאלנייא סיקסלאד ןעמונעגנָא ןרעג בָאה ךיא

 יא רעבָא ,געמפ עטצע? יד רַאפ םיעותעת םישעמ ענייז עַּלַא ןפעגרַאה
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 :ליגדנע ץעגרע ןיא רע .ןענופעג טשינ לעטַאה ןיא םיא ךיא בָאה ירפרעד

 ;דליוװ עטמיוצענמוא ענייז ןופ ןרעלעק רעדָא ןטרָאק ןיא ןעקנוזעגנייא קי
 ;דלָא וצ .טכירעגמוא ןסירעגרעביא ךיוא ךיז ןבָאה ןלָארטסַאג יר .ןשייק
 :עצ ,ןטזָאלרָאװרַאפ ַא םיא ןענופעג .ןײלַא קעװַא ךיא ןיב רבק ס'שזדיר
 .םענעסעגרַאפ ןעמעלַא ןופ ,ןטרעמש

 עניימ ןיא ןעקנוזהַאפ רעפיפ ךָאנ ,שזדָאל ןופ ןרָאפענקעװַא ןיב ךיא
 .ןעגנומיטש רענוװָאק ןוא רענדָארג

 ןעמעטָאוצנײא ןזיװַאב טשינ ךיא בָאה ענליוו ןייק ךיז ןרעקמוא ןכָאנ
 ךיז בָאה ךיא יװ ,ןבעל:החּפשמ ןופ ןדיירפ יד ןסינעג ,טפול עשימייה יד
 .טנעמעשזַאגנַא ןסיײװצ ןיימ ןעניפעג וצ ידכ ,עװקסָאמ ןייק טזָאלעג

 ןוקת ןייק ךיז רַאפ ?עװ ךיא זַא ,טליפרעד טשרע ךיא כָאה ָאד ןו
 : ...ןעניפעג טשינ הביבס רעד ןיא

 ;ענהעדנאנופ ןופ ,ײרעדלַאב:רעדלָאהט ןופ ןקירדסיוא ןוא ןלימעג יד

 ןזַארפ ןוא סעזָאּפ יד ;טײקטסוּפ רעשהמהב רעזָאלטסײג ,רענעזָאלכ
 טנַאקעג טשינ ןפיוא ןיאב בָאה ךיא עכלעוו רעטניה ,ןטסעג ןוא ןקילב
 שטנעמ ןוא שטנעמ ןשיווצ ןעגנויצַאב ןופ ןמיס ןטסלַאמינימ ןייק ןקיפרעד
 רעד ןופ טשיוװעגּפָא יו יוזא שממ ,ןגָאלשרעד ךדימ טָאה ץלַא סָאד ---
 ;עצ ,רעטריװרַאפ ַא יד ױזַא  ןעגנַאגעגמורַא ןיב ךיא ...טלעוװו רעקיטמכיל

 | .רענעריולרַאפ ,רעטשימ

 יב עזרעב;סמעברַא יד ןפורעג טלמעד ןעמ טָאה ױזַא) ?ָארויב, ןיא
 ,ןעמעננײרַא טנַאקעג טָאה סָאװ ,לַאז ןיא -- (טפַאשלעזעג;רעטאעט רעד
 ןסיורג, ןופ ןכַָאװ יד ןיא זיא ,אמתסמ ,800 ןַאמ א טנעװ ענייז ןיא
 ביוא ,1.000 ןַאמ ַא לַאמינימ טלמַאזרַאפ ןעוושג (טסָאּפ יקילעיוו) ""תונעת
 דיחי רעדעי טשינ ,ןגעװַאב ךיז טנעלפו עסַאמ;ןשטנעמ יד .רעמ ךָאנ טשיג
 טנעלפ ןעמ ...םזינַאגרָא רעקיּפעקשרעדנוה ןיײא יוװ ָאנ ,סיפ 2 ענייז ףיוא
 קידנשיװ ,ןֹוא ןסירגַאב ןפיײװרעד ןופ ,ןטנַאקַאב ַא ןעזרעד ּפעק יד רעכיא
 פרעדנוה ךרוד ןּפופש םיא וצ ןבײהנָא ךיז .ןרעפש ןופ סייווש ןעמַארטש
 .סנגיובנלע ,סיפ .ןרעמליש

 ;רַא ןשיװצ ןעגנולדנאהרעטנוא טריפעג ,ךיז טייטשרַאפ ,ריז ןבָאה סע .
 ;לעוװ ,עטקילגַאב עכעלפע ריז ןגעלפ רדסכ .רעכוזסמעכרַא ןוא רעבעגטסעב

 ;מָאק רעד ןופ ןגירקסױהַא ,טנעמעשזַאננַא ןַא וצ ןגָאלשרעד ךיז ןבָאה עכ
 ןנעלפ סע ווז ,עירָאלעצנַאק רעד ןופ לכלַאז ןרענעלק םוצ עסַאמ רעטקַאּפ
 .ןמקַארטנַאק ענעבירשעג יד טעמתחעג ןוא ןכַאמּפָא יד ןסָאלשעגּפָא ןרעוו
 ןפיוא  ןוא  ?עכעלקילג , יר ףיוא ןקילב עטמירקרַאפ טימ ןקוק געלפ דיא

 יג סט



 ענליוװ ןייק ןגָארטּפָא ךימ ןָאק ךיא ןַא ,ןסָאלשַאב גָאט ןטרעפ --- ןטירד

 בַאה .טכערניוװ ןייק) טכענ ריז ןגָאקּפ טשינ ןֹוא געט ןרילרַאֿפ טשינ ןוא

 עוװקסַאמ ןיא ךיז טָאה עכלעוו ,ןעלהנח יב טניוװעג ןוא פַאהעג טשיג ךיא
 21יא משינ א ןטלַאה ךימ רעכָא ,"רָאזיװַארּפ,, ףיוא ןעמַאזקע םוצ טיירגעג

 ןרילרַאפ וצ טָארדעג טָאה סָאװ ,הנכס א ןעוועג ךיוא זיא םענעדלַאמעג

 ןפכיזסיוא .עניימ עלַא ןבעגוצפיוא ןסָאלשַאבי ןיוש בָאה ךיא .(הריד יד

 רעכַא .,ןרָאפ וצ קעװַא ןבילקעג ךיז ןוא טנעמעשזַאגנַא ןפייווצ ַא ףיוא

 ןקעסמפיוה י ד ,ןרָאיטקַא ענעסיוטשראפ ןוא עגנוי ןופ ךאלמ רעטוג רעד

 2עלַא פ ה עכלעוװ ,א נג וװ ַא ל וװ ַא פ  ַא גל ַא --- ?ָארויב , ןופ ןירַאטער

 2ולפ - א.ןופ עטּפעשעג ,תועידי עיונעג טאהעג ןעמעלַא ןנעװ ,טנעקעג ןעמ

 טיס ןעניד ֹוצ טיוקסיירג ןוא עכילנשטנעמ רעפיפ ,עיצאוורעפכַא רעקיק
 םמש ןֹוא הצע ריא ןיא טקיפיונעג ךיז טָאה סָאװ ,ןדעי ןצרַאה ןצנַאג ריא

 ;עזעג יצ דוז ריא טימ ןעגנַאנעגוצ ןיב ךיא זַא ,ַאנװָאלװַאּפ ַאגלָא -- עצ

 ענעי ןיא עכלעװ ,טייקכעלששנעמ רעמערַאװ ריא רַאֿפ ןעקנַאד ןוא ןענעג
 ;ליפעג שימהב ןקימורַא ןיא ןײש עקיצניא יד הימ רַאפ ןעװעג רךָאװ

 ;למיה ןקידהעטניוװ א ףיוא ץילבו ַא טימ יװ טשאררעביא ךימ טָאה --- רעד

 .בעוועג

 זיא געמפ 2 ַא ןיוש ךייא בָאה ךיא ?ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ריא טנעז וו

 ייוש ,ענליװ ןייק ןרָאפעגקעװַא טנעז ריא ,טניימעג ,ןעזעג טשינ ןגיֹוא יד
 .?פשינ ךיז ריא טזײװַאב סָאװרַאפ .ווירכ א ךייא וצ ןבירשעגנַא

 םער ןעיירד ןײרַא טלעוו רעד ןיא םתס ךייא ךיא לָאז סָאװ וצ

 :שינ ץנימ טימ .רימ ןָא ןָאש וצ גונעג טָאה ריא ?ַאנװָאלוװאּפ אנא ,ּפָאק

 ךיז ןפייקירעווש עשיפיצעּפס ןוא טנעמעשזַאגנַא ןַא ףיוא ןסנַאש עקיפ

 וצ טכער רעקינײװ ךָאנ ןוא קשח ןייק טשינ ךיא בָאה ןענעדרַאוצנײא

 יב ...ופייצ רעיא ןביור

 קידנכַאל יז ךיא רעה -- (* ןפָארטעג ?מיה ןיא רעגניפ  ןטימו ---

 ריפ טשימ ןיֹוש ןרעװ טרישזַאגנא טנַאקעג טבייל טָאה ריא -- :ןפורסיוא

 יד םסייר ןעמ זַא ,דָאד טסייוו ריא ...ייברעד טנעז ריא ןעװ קירוצ געט

 :ַאב טָאה רענײא רעבָא ,ןשייוצ םייב רענייא רעגניפ יד ןופ ןגאלשרָאפ

 2ביל ?ןרָאפעג ריא טלָאװ םיטַאב ןייק ...ןכוזוצפיוא ךייא סיוכרוד ןסָאלש

 !ו ײלַא םיא ריא טָאה טָא ,טַאנ ...לַאנָאסרעּפ ןייז ןיא ןבָאה ךייא לי רעט

 .החנה עטקישעגמוא ןַא טנכוװצַאב סָאװ ,לטרעװו שיסור ַא (*
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 .ןיקסוװערָאמ ןטרַאנעג גנַאל רעיא ריא םָאה טָא !שטיװָארָאטקיװ ןוָאקַאז

 ןיימ ."פנעה יר ןיא ןפרָאק יד; וםע טפור ןעמ יוװ ,ןיוש ןענעז טציא |
 !!טקידנערַאפ זיא עיסימ

 /סידתונשקע ױזַא םָאה רעטכיל רָאינעּפערטנַא רעד ס א װ ר ַא ש )

 ;װ ַא פ א ג ?ל ַא .רָאלק טשינ ןבילברַאפ רימ זיא --- ךימ דָארג טכוזעג
 גרוכרעמעּפ ןופ גנוזײװנָא ןַא רערָא טאהעג ,ןייז ןָאק ,טָאה  ַא ג וו יָא 2
 עכעלפע רעדָא ,(?תורוש רַאּפ ַא ןפרָאװעגנײרַא װָאטַאמלאד טָאה רשפא)

 טשינ לָאז סע יו .ןזירק רענרָארג יד ןֹופ סעיצַאדנעמָאקער עמעראוו
 ' ...םוטַאב ןייק טקַארטנַאק 8 טעמתחעג בָאה ךיא -- ןייֵז

 ן'א ןרעיו ןגָאדטענקעװַא ;םורא !טנעָאנ ןופ רעפײװ סָאװ ךיז ןסיײרּפא
 --ומ ײ ק ד מ ער פ ןיא ּפָאק ןרעביא ןעקנוטּפָא ךיז ,"ךשוח ירה,, ידלא
 ןוא תונוכ עקירטלמעד עניימ טימ גנַאלקנײא ןלופ ןיא ןעוועג זיא סָאד
 .ןעגנומערטש

 סָאד} ךַאמּפָא םעד ןבירשעגרעטנוא בָאה ךיא רעדייא --- ןרעטכיל

 ךיא כָאה -- ,(שיש סַאגװָאלװַאּפ עגלָא ייב ןרעװ םריפעגכרוד טגעלפ
 מימ טקוקעגנָא ךימ טָאזו רע ...טשינ ךיא בָאה טכערניוװ זיק זַא ,ןדלָאמעג
 | ;ןָאפעג גערפי ַא ןֹוא ןגיוא יר ןיא קזוח םענעטלַאהעגנײא ןַא

 ריא ?טשינ ךײא טםגערפ רענַײק זַא ,סע ריא טעדלעמ סָאװ וצ ---
 י !טנעמעשזַאגנַא םעד ןרילרַאפ ךָאד ופנָאק

 ןזָאקַאי ,םעירעמלַאהכוב עט?ּפָאר ןריפ וצ טניוװעג טשינ ןיב דיא --
 םעד ןרילרַאפ ֹוצ הביס ַא ןייז ןָאק סָאד ? ײ וו ןוא !שטיװָארָאטקיױװ
 .ןדלעמ וצ ךייא רעירפ סע קישיונ רַאפ ךיא טלַאה ,טנעמעשזַאגנַא

 .ןניוא עטבילרַאפ טםעמכ ,עמערַאוװו םימ רימ ףיוא טקוקעג טָאה רע
 ביירש .ײלַאניגירָא , ןַא פנעז ריא זַא ,טנרָאװעג ךימ טָאה ןעמ ---

 ;רָא ןיא ןייז טעוו ץלַא !טשינ תוישעמ ןייס םענייק טליײצרעד ןֹוא רעטנוא
 !העש רעטונג ַא ןיא ןייז לָאז ןוא .גנונעד

 ץזיר העש ייװצ טשינ ןליּפש רעמניוװ םעד לעװ ךיא זַא ,העידי יד
 ןופ עזײר ןכ ַא וו ייוװצ טעמכ רָאנ ,ןָאזעס ןקירָאפ ןיא יװ ,ענליוו ןופ
 .םשור ןקידנרעשישרעד ַא ןרעטלע יד ףיֹוא טכַאמעג טָאה --- םייה ןיימ
 רעקיזָאד רעד סָאװ ,| ג 2 ָא ם יד ןגעװ ןסיוורעד דלַאב ךיז ןלעװ רימ
 ןײימ ןַא זַא ,ףרַאש ןוא ץרוק ןגָאז ךימָאל ליײװהעד ...טַאהעג טָאה טירש
 ;לומ יד ןביוהעגנָא -- 1911 -- רעמוז םענעי ךיז טָאה ןסיװ ןוא ןפיוו
 :עג ןיא סעצָארּפ רער ...ןבעל:החּפשמ ןיימ ןופ עיצַאמנעמרעפ עקידנעטש
 ענײק םישדחו ענעי ןענעז דעלרעסױא !9 ע כע ? ר ע גי א ןַא ןעװ
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 בָאה ךיא .קורדסיוא םוצ ןעמוקעג טשינ ,ןעמָאטּפמימ וליפַא ,יפקַאפ םוש

 ?רעטָאפ וצו טייקיירט טנעצָארּפ טרעדנוה עצנַאג יד ןגָארטעג ןצרַאה ןיא

 "החּפשמה תרהט, יד טקעלפַאב טשינ םירש ןייא ןייק טימ זוא רעפוימ

 ,טקַאֿפ ןעשעג ןעגעז רימ םורַא רעבָא ,וז תעכטמב תשדוקמ ןיימ יבנפ

 ןזיװַאב --- ןעגנַאגרעד רימ וצ ןענעז יז ןעװ --- רעטעּפש רימ ןבָאה סָאוז

 רעד ךי מט טָא ה הח פ ש מ יד טרעײנ ,החּפשמ יד ךיא טשינ זַא

 ןעמיוקַאב טָאה רע :ןכוסמ הלוח ַא ןרָאװעג ןיא רעמַאפ רעד .טרעטיײוװ

 רָאי ןיא .טרעטַאמעג םיא סע טָאה רָאי 2 .ןענַאגרָאןירוא יר ןיא קַאד ַא

 ןביירש ןסָאלשַאב ןוא עיצַארעּפָא ערעוש ַא טכַאמעגברוד רעו ופַאה 1011

 ,וצרעד טכַארבעג טָאה םומַאב ןייק ןרָאפוצקעװַא סולשַאכ ןיימ .האוצ א

 םָאד ...ןעוועג הלחנ ריבעמ האוצ רעד ןיא ,דיחי ןב םעד ,דימ טָאה רע זַא

 בָאה ךיא זַא זײװַאב א יװ ז יו ? בכ טכַארבעג ופרָא םעד ףיוא טרעוו

 יװ ,סָאס רעד ןיא טרעדנעעג סט ש י ג החּפשמ רעד וצ גנויצַאב ןיימ

 .רימ יבגק טרעדנעעג ךיז טָאה גנויצַאב יד

 :עגיץרַאה ןופ ןטנעמַאמ יד ןגעװ .יורפ יד -- טקנוּפ רעשייווצ רעד

 ןופ רעפנעצ ןיא םציא זיא סָאװ ,טײצ רעד ןיא .ונדערעג טפָא ךיא בָאה ליפ

 ;עג טשינ ןוא -- ןגָארפעג טשינ ךיז ןיא ךיא בָאה ,קרעמפיוא רעזדנוא

 ??םערפעגּפָא ,טײקטליקענּפָא ןופי רוּפש ןטסעדנימ םעד ןזײווסױרַא טנָאק

 זדנוא ןשיװצ ןבָאה ךעלפניוו עטלַאק זַא ,טליײצרעד ןיוש בָאה ךיא ...םייק

 ןוא טלָאװעג טשינ סע בָאה ךיא רעבָא ,םישדח עטשרע יד ןופ ןזָאלבעג

 .ןעז טנַאקעג טשינ
 ןעוועג טשינ עטסנקְרַאפ ןוא עטרעשַאב ןײמ זיא ק ַא װ ר א פ

 !עגַארפ רעד:טָא ףיֹוא הבושת' ןייק פשינ בָאה ךיא ?ענדָארג ןיא רימ טימ

 !! ײ ל'ַא קעװַא ךיוא ךיא ןיב םיטַאב ןייק

 ?ּפַא:ץרעמ יב ןטלַאה רימ .רעבמעשטּפעס ףוס ןעשעג ןזיא סָאד רעבָא

 ףיוא ןרָאפ וצו םולשַאכ ןפימ עושסָאמ ןופ דיז ןרעקמוא ןכַאנ דלַאב .?יר

 ןיק ,ןרעײב ןייק ןזָאלעגקעװַא ריז רימ ןבָאה ,זַאקװַאק רעטניה רעטניװ

 .ןדלַאה ןקנַארק ןיימ ןרירוק לאהנכייר

 וצ שַאט:םעזוב ןיא ןגעלעג זיא ווירב:דרָאמטסבֿ?עז רענװַאק ןיימ

 רער רעביא דיא ןיב ןעגנַאנעגמורַא ...עיפַארגָאטַאפ םיקסלאד םימ ןעמַאז

 טגײלענּפָא םיא זיא הָארטש ןײז סָאװ ,רעטּפשמרַאפ ןימ א יװ טלעוו

 ..ןימרעט ןסיװעג א ףיוא

 טָאה ,ןעגנומימש עשיגַארטי --- טושּפ ,עמפַאהרעדיוש ענעי עניימ ןיא

 :עּפ ןיא ךיז ןבָאה רימ רעכלעוו םימ ,ןרָאירעדניק יד ןופ עטנַאקאב א רימ
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 ךיא זא ,ןטָארעג ,טײקנגָאלשרעד ןיימ קידנליפרעד ,טעדנײרּפַאב .גרֹוברעפ
 רעד ןיא ןכַאװ רָאּפ ַא ףיוא ןרָאּפנײרַא לאהנכייר ךָאנ רעמוז םעד לָאז
 ,ץייווש

 ןדניװשרַאפ טעװ םזימיסעּפ רעיא ןוֿפ ןַא ,ךייא ריטנַארַאג דיא --
 םינּפ ןפיוא ?כימש רעקידנפכיופ רעד ןוא עזַארפ יד טָא -- רוּפש רערעי
 בָאה ריא סָאװ ,ןעיורפ עטסנעש יד ןופ רענייא -- בנא) ןירניירפ ןיימ ןופ
 !ימנייה זיב רימ רַאט ןעייטש -- (נעקשג ןב 5 ויא

 וצ זיא ןיהַא .ןכַאװ 6 ךרע ןא ןסעזעג רימ ןענעז לַאהנכײר זיא
 עטלייצעג זדנוא טימ ןסעזעג זיא יז .רעמומ ןיימ טסַאג וצ ןעמוקעג זדנוא
 םוש , םעד ןעזרעד קידנבָאה ,טרעדורעצײפיט ןרָאפעגקעװַא זיא ןוא געמ
 טרָאװ ןיא ןייק רעטומ יד טָאה עמעט רעד ףיוא .זדנוא ןשיווצ ??תיב
 ,רימ םימ ריז ןענעגעזעג ןתעב ,ןָארעּפײַאב ןפיוא רעבָא .טדערעג טשינ
 ,זַא ,ןַאפעג טכַארט ַא בָאה ךיא ןוא ,טניײװעגרעדנַאנופ רעטיכ ריז יז טָאה
 ןופ) ןבעל:החּפשמ רָאי ףניפ רַאפ בָאה ךיא עכלעוו ,ןכַאז ןענעז ,תועמשמ
 ;אנ, רַאפ ןטלַאהעג (יירד םיוק ןעוועג רימ ןענעז | ע מס ַא ז װ צ עכלעוו
 ...=רךעלריטַאנ ץנַאג, טשינ --- ?עכעלריט

 .ץייווש רער ןיא -- רימ ;ענליװ ןייק ןרָאּפעגקעװַא ןיא רעטומ יד
 ןופ פייט םענעפָא ןפיוא !ענַאטשעגּפָא ךיא ןיב לָאריט ךרוה טכַאג יד |

 ,ןרָאּפש ןפרַאד רימ זַא ,קידנפלַאה ,סַאלק עט: ןרָאפעג ןענעז רימ) ןָאגַאװ
 רעד ןיא םויה דע בעל ךיא .(ץייווש רעד ןופ ןסינעג וצ ןטסעבמַא יוװ ידכ
 ;גיפ ןסַאילימ ;למיה:םורד רעטנרעטשענקיוא .טכַאנ רענעי ןופ גנומימש
 שונומ 8 עדעו ןלעניפ ןוא ,לענופ ןדעי רַאפ רעפײפ:ןוװטָאמָאקָאל ןיפ ןעק
 :ָאל ןופ ךיור רעד ,ךימ ןטישרַאֿפ ןעקנופ יד ...טנגעג רעקינרעב רעד ןיא
 5 שי ג | ַא ק ךיא רעבָא ,לעק יד ןוא ןגיוא יד רימ טסערפ ווימַאמָאק
 ןעמָארמש יר ןטלַאהגײא טשינג ןָאק ריא ...לײװ ,ןָאגַאװ ןיא ןײגנײרַא
 סָאװ ,גוצ ןיא ָאד שינ ןיא שפנ רעצנַאג ןיײמ .ןגיוא עניימ ןופ ןרערט
 ;נכייר ןיא ןָארעּפ ןפיוא יישש ךיא .ץייווש רעד ןוֿפ ןדיירפ יד וצ ךימ מהיפ
 ןרעדומ ןעמַארטש סיג ךיא ןֹוא ענקיװ ןייק !עמַאמ ןיימ םיילנַאב ךיא ,לָאה
 ...ריא טימ םענייאניא

 ,ןסָאנעג לסיב ַא ,?פעטש ןרעביא ןעגנַאגעג רימ ןענעז קורבסניא ןיא
 ,רעדניא 8 םורַא ןוא ,טניוטשעג ?םיב ַא ,טכַאלעג לסיב ַא ,ןעזעג ֿפסיב ַא
 עֿפעוו רעד ןיא טמשעג טָאה סָאװ ,דנַאל םעד ןופ ץענערג יד רעבירַא ירפ
 ...פפאשדניירפ:רעקלעפ ןופי ,ץנַארעלָאט זופ ,טייהיירפ ןופ םייה יד יװ

 | !קיטנוז ןופ גָאמ ַא סע ןיא ןעוועג



 :עפנַאק יד רָאפ ןעמוק סע ווו ,?מיה ןרעשנוא ,סע טסייה רימ ןענעז

 !רעפמעקיפייהיירפ עשיסור ןופ ןצנער

 ומצ-לב רעזייה עקיזָאד יד טָא ןֹופ םענייא ןיא ץעגרע רשפא ,ָאד טָא

 קודדסיוא ןדעי !געק טנוב סנינעק טרענוד ָאד ןוא ,קנַאדעג סװַאנַאכעלּפ

 ןופ ןתמא ענייז טקידײרּפעג ןיקטָאּפָארק טָאה ָאד ןוא .סימָארּפמַאק ןופ

 ...ָאר ןוא ,גָאטליױװ ןוא קילג ןכעלשימנעמ

 :עג ןבָאה ריס ...עיצַאטס עטשרע יד ןסייהעג טָאה יױזַא -- ?"םקוב,

 סָאד ןבעגעג ןדונוא טָאה רעכלעוװ כָאװ 2 ףיוא טנעמַאנַאבַא ןַא טפיוק

 .ןרעקַאװ ןוא השבי ףיוא ןעלטימ עיצַאקינומַאק עלַא ןצונַאב וצ טכער

 רעד ןיא -- ןעוועג זיא רעגנייטשסנבעל ןיא קורדניא רעטשרע רעד

 ,ןגָאז ךעלרע ןומ ךיא {יורפ עניש עגנוי א טריזַאר טָאה ךימ .רוזירפ

 ןרעװ יול ,גנודניפמע רעדנַא ןַא םעּפע םימ ןעמונעגפיוא סע בָאה ךיא זַא
 יז לײװ ,טסוװעג סע טָאה ןזעוײןעיורפ קידנעלכיימש סָאד ןוא .טריזַאד

 .שרעדנַא ןײרַא ןגיוא יר ןיא ריא ןקוק יײז ןוא ,רעדנעלסיוא רדפכ טריזַאד

 1 ץענערג מייז רענעי ןופ יד ,ײז ןענעז םילכונמ ...ןופנעילק עגיה יד יװ

 !עגעמוק

 טשינ טָאה גוצ רעד .לעזַאב ןייק ןרָאפ וצ ןַאגַאװ ןיא ןײרַא ןענעז רימ

 ןופ שרעבױצַאב ןבילבעג ןענעז רימ יוװ ,םונימ עכעלטע ןרָאפוצּפָא ןזיולַאב

 ...לנונישרעד רעטכירעגמוא ןא

 ?ןשטנעמ ַא ןזיוװַאב ךיז טָאה ןָארעּפ ןופ טיירב רעצנַאג רעד רעכיא

 טָאה קיזומ רעטסעקרַָא זא .ןעמולב ; עמיר ןוא רענעפ עטיור םימ עסַאמ

 א ןופ ןעגנַאלק שרעהרעד ךיז ןבָאה דלַאב .ןומח ןקידלבוי םעד טיילגַאב

 רעזדנוא טימ לעלַארַאּפ ןײג א ריז ןבָאה עלַא ןוא שרַאמ:ןדַארַאּפ

 .ּפמעפ םעד ןטלַאהעגנײיא טָאה רעכקעוו ,גוצ

 :ַאכַאּפ רעקיצנייא זייא רָאנ ןסעזעג זדנוא רעסיוא ןזיא .ךָאגַאװ ןיא
 | ...רישז

 ,םיא וצ ןקילב עטקיצשנַא ןוא עמניומשרעד עגימ ןעזרעד טָאה רע

 :ּפָא רע טָאה עגַארפ ןיימ ןרילומרָאפ וצ ןזיװַאב בָאה ךיא רעדייא ןוא

 דיירפ רעסיורג ןופ קור-סיוא ןַא םימ ןוא ןלירב עניײז זָאנ ןופ ןעמונעג

 ןדקַאמעג

 ןוא ןטַארקַאמעדטלַאיצַאס יד יב גנורעײפ;ײטרַאּפ א ןוא טנייה ---

 ...דנַאל ןצנַאג ןרעביא רָאפ ןעמוק סעיצַאטסעפינַאמ יד
 רעד בילוצ רעבָא ,העש ַא ןרעיוד שפרַאדעג עזייר יד טָאה ?לעזַאב זיב

 יבָאה ןקידנזירטימ ןיימ טימ .רעגנעל ופרעיודעג סע טָאה עיצַאטסעפינַאמ
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 קידמלמער ןופ ןפקנופ עכעלטפע ףיוא ןסעומשוצכרוד דיז ןזיװַאב ריס

 :ירפ רעד רַאפ תולעפתה ןופ ןקורדסיוא עניימ קידנרעההעד .ןשינעעשעג

 :ןַאמעג גערפ ַא ליפעגטימ ןפיט ַא טימ רע טָאה ,םורַא שייה

 ?ךיירפסע ןופ ,ךעלניישראוו ,טמוק ריא ----

 !רעה ןיימ .דנַאלסור ןופ ---

 זיא רע .םינּפ ןײז ףיוא םטיירפשעצ ריז טָאה ןקלָאװ רעלעקניפ ַא

 ןפימ קירעיורט קידנעלקָאש ,טקוקעגנָא גנַאל ךימ פָאה .ןרָאװעג ןגיװשמנַא

 ...בָאק
 -- רעטסילפ ןליטש ןייז טרעװרעד ךעלדנע ךיא כָאה -- ,ָאי ,ָאי --

 רעמ רָאנ רעכיז ךייא.ןלעוו עכלעוו ,זדנוא ייב ןכאז ךס א ןעזרעד טעוװ ריא

 .גנורעיפ עקיפנייה יד יוז תולעּפתה ןיא ןעגנערבניײרַא

 ;כערַאב ןוא טעדנירנַאב רַאפ {זיװעגנסיורַא ךיז טָאה טייקרעכיז ןיז

 287 ,גנורעדנוװַאב זוא דיירפ ןעוועג זיא ץייווש רעד ןיא העש עדעי .טקופ

 קידגזיירפש ,טכרַאברַאפ ןטרָאד בָאה ךיא סָאװ ,תעל תעמ ףלע יד ןביירש

 2ביול גיצליּפש יװ ,יד ןיא קידעציז עסק עקיזלעפ עריא רעביא םופו

 קידנריצַאפש .,גרעב ףיוא קידנרעטעלק ,ןאכנזייא ריא ןופ ןענַאגַאװ  ,עפ

 עונש {ביירשרעכיא ןסייה טלָאװ סָאד --- ןכייט עיורג ןוא עיולב יײברַאפ

 .?ןרעקעדעב ,, ןופ

 ןפמירַאב םעד ייברַאפ טפיול סָאװ ,געוצרַאטַאג:ןעס רעביא קידנעיג

 ,0 8 ס ע 2 ק ַא ?, :ןפור ןזיוצנַארפ עכלעוו ,!עעזרעטעטשדקַאװריפ

 רער טימ סידגעמעטַא ,"ַָארעיזַא עיַאקסװעינעשז , שיסור ףיוא ריס ןוא

 ךיא בָאה .?מיה .םענעי ןופ טכיל סָאר קידנסינעג ;ןַאלב ןָאמ ןופ טפוק

 עי ןירעזייק , ןבעג ףנעג ןיא קידנעייפש ,געוו םעד ןופ בױהנַא ןיא ךָאג

 :עגסױרַא ,"רעטעטשדלאווריפ , םעד ןופ גערב ןפיוא לעטַאה --- ?טעכַאז

 וירב ןפימ טרעוװנַאק רענוװַאק ןפּפעלקרַאפ !יימ ענעשעק:םעזוב ןופ ומּפעלש

 ;ליװ ןיימ ...רעסַאװ ןיא ןפרָאװעגנײרַא םיא בָאה ןֹוא דרָאמטסבלעז ןגעוו
 רעד ןופ טפול יד .ןרָאװעג םיוקמ קידנעטשלופ ןיא תואיבנ סנידניירפ רעג

 ?עג ךיא ...טסולסנבעל עכעלפנגוי ,עלופ יד טרעקעגמוא רימ ומַאה ץייווש

 יד זַא ,סײוו ךיא .ןירעטיײלנאב ןיימ ןענַאפשעג ןיא רימ ןבענ זַא ,קנעד

 ::עמַאזוצ רעזדנוא זופ ןדיירפ עטסערג יד וצ ןרעהעג ץייווש רעד ןיא ןכָאװ

 ;עגנירַא בָאה ךיא סָאװ ,ווורב ןפיוא שריגַאער טָאה יז ױזַא יוװ רעבָא .ןײז

 ,ודירפ יד קגעדעג ךיא ...טשינ ךיא קנעדעג סָאד --- רעפַאוװ ןיא ןפרָאװ

 יד ,געוװ ןקיי דיועשייוו ןתעכ םירש ןֹוא פירפ ןדעי ףיוא ןעגנושַאררעביא

 ןעמ ןָאק רעריפ ַא ןָא ווז ,ןעלגיּפש יירד ןשיװצ ןטניריבַאק עקידרהיוװקרעמ
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 -- ןעגנולעג םע ןיא רימ ןוא) גייטשלגיּפש ןופ ןעמיוקַאבסױרַא טשיג ריז

 סעיצָאמע עפיפ יד קנעדעג ךיא ;(רעריפ ןטשַאררעביא ןופ שודיח םוצ

 ןעװעג ןענעז סע עכלעװ וצ ,ןטײק יד קידנקוקנָא ,ןָאיליש ןופ סָאלש ןיא

 עכלעוו טימ ,"ןרעהרַאפ, יד ןופ םירישכמ יד ,םירוסא ענייז ומרימשעגוצ

 א עטקידלשאב יב ןעמוקַאבסירַא ןטײצ עפייו ענעי ןיא טגעלפ ןעמ

 ..ןכערברַאפ יד ןעגנַאגַאב ןענעז יײז זַא ,"הדותמו הדומ;,
 עלַא יד זַא ,טסוװעג ןבָאה ריס !רענעײל ,1011 ןעוועג זיא סע

 מעװ ץלַא סָאד זַא רעבָא ,םײהנעגנַאגרַאפ רעטייוו רעד וצ ןרעהעג ןכַאז

 טלמער טָאה סָאד -- ׂש ר ַא וו נג ע ק ןרעװ רעדיוו םודא רָאי 4--9 ןיא
 טכַאמעג בורח ןשטייד ןבָאה םורַא רַאי 9 ןיא ןוא .מכארפעג טשינ רענייק

 ...פרעקעגמוא ךיז ןבָאה רעטלַאלשימ ןופ קערש עלַא יד ןוא ,שילַאק טָאטש יד

 ןפ220 ןופ ןרָאי רע:40 יד ןוא ןרָאי רע:80 יר ןוא ןרָאי רע5:20 יד ןוא

 ;רָאט ןופ קינכעט יד טנורגרעפניה ןטיײװ ןיא ןזָאלעג ןבָאה טרעדניהרָאי

 ?ןצקסיױא טַאהעג טָאה שטנעמ רעד סָאװ ,םירוסי עקישולב עֶלַא ןוא ןרונ

 .רעטלַאלטימ ןיא ןיימש

 רעמ טשינ ןעװעג ץלַא רעבָא סע זיא 1911 רעמוז ץייווש רעד ןיא

 ןיא םָא ...דיירפ:פסירופ ןיימ ןופ ?מיה ןעיולב ןפיוא ןקלַאװ רעצרוק ַא יװ

 ןיא רעלליש טנָאמרעד סע עכלעוו ,"עטַאלּפמלעהליװ עשירָאטסיה יד

 ןַאמ ןיא ,טכייל ןוז יד !וא ...ןעמ טקוק ,ןעמ םייטש !'יללעמ םלעהלעוו

 ץרַאה סָאד ןוא ,ןפילפו ןרעפַאװ --- "רעפעפשדלַאוװריפ,, יד ןוא ומנייש ןַאלב

 ןײמ יא ,קילג ןיא ,גניביוההעד ןיא ,פייקנייש ןיא ןביולג טימ --- טּפַאלק

 ..גיז ןימ ןיא ,טכער ןיימ ןיא ,ףורַאב

 ןרינש עכלעוװ ,ןלענופ ףיוא ןָא ךיז ןעמ טסיוטש טירט ןדעי ףיוא

 ןיא ףיפ טקעטשרַאפ ךיא בָאה "ךדוב:רעקעדעב, םעד .גרעבנזיר יד ךרוד

 ןרעביא ןײג זַא ,טגיײצרעביא ךימ בָאה ךיא יו םעד רָאנ ןײרַא קַאזקור

 סָאד זַא ,דיז ןגייצרעביא --- רָאנ טסייה ,"רעקעדעב , ןיא קידנקוק ,דנַאל

 ם ו ד ַא רַאז ןײק טשינ טעז ןעמ רעבָא ,רעזײװגעװ רעיונעג ַא רעיײז זיא

 ומפָא קידנסיוו טשינ ,םורַא ץלַא טכַארטַאב ןוא ןעגנַאגעג רימ ןענעז ...ךיִז

 ןײרַא ןעמ זיא זָאלגרָאז ןוא .שייקידריװקרעמ ענעי רעדָא יד טפור ןעמ יו

 רעמייוו ןעגַאנעג ןוא לענוט ןופ סױרַא זָאלגרָאז ױזַא טקנוּפ ןוא לענופ ןיא

 | !לָאמַאמימ ...חטש ןקינוז ןרעביא

 עזעגםיוא טָאה סָאװ ,?ענופי א ךיז רַאפ ןעזרעד רימ ןבָאה לָאמַאטימ
 פ ןייש רעקיטכיל רער וצ גנַאנסױרַא ןייק ןכלעו ןופ ,םענורב ןימ ַא יװ

 ן

 ן

 ןיהוװ !רעלמַײהמוא ןרָאװעג זיא סע .דָאל ערעטצניפ ַא .ָאטשיג ןיא גָאט

 ֹי
1 

 ֿו
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 ןייז טשינ וליפא ןעעז רימ סָאװ ,גרַאב ַא רימ ןבָאה סקניפ ?ןײג ןזָאל ךיז
 עקיציּפש ןופ טנַאװ ַא :ַָאטשינ ךיוא זיא געטש ַא ןֹופ ןמיס ןייק ןוא ץיּפש
 ןײג רימ ןלָאז !"רעטעטשדלאווחיפ,, ןֹופ סעילַאװכ יד --- סשכער !ןזלעפ

 טניז תעל תעמ 8 רעדָא 2 עטכַאמעגכהוד ןיוש יד ןרילרַאפ ?קי ר צ
 וצ ןכיירגרעד טשינ ?רעטייוו סָאװ ...ןוא עווענעשז ןופ סױרַא ןענעז רימ

 יד רעבירַא זיא וָארָאװוס ווו ,טרָא סָאד ןעזרעד טשינ ?טאמהרעדנא

 | ?ןּפלַא
 | !"רעקעדעב , ןיא ןקוקנײרַא לַאפ םעד ןיא ןעמ ףרַאד

 :עזַארּפ ע צר | ק | ײ א רימ ןבָאה "ךוב:רעקעדעב, ןיא ןוא

 / "!ץייװש רעד ןא--טניז יז (*ט סגנַא עג ײקַע
 ,ןוחמב ןלופ ןיא ךיז טלקיװטנַא סָאװ ,ןבעל סָאר טרעוװ זיא ךס ַא

 טסיב וה לײװ ,טשינ טָארד טייקיליווזייב סנצעמע ןופ הנכס םוש ןייק זַא
 | ...ץייווש רעד ןיא

 10 טינימ ַא .לענופ ןיא ןײרַא הצע 'יסרעקעדעב, טיוק רימ ןענעװ |

 רַאּפ ַא ןוא ,טוהעגּפָא ךיז ,ןַארָאטסער ַא ןענופעג רימ ןבָאה גנַאג 18 רעדָא

 ןרעביא טריצַאּפשמורַא ןטרָאד .טאמרעדנא ןייק ןעמוקעגנָא רעטעּפש העש

 רעד ןזַא ,טלייצרעד עדנענעל יד ןכלעװ ןגעװ ,ייקירב:לוװיט,, ןשירָאטסיה

 לָאז קירב יד זַא ,ןזָאלרעד טלָאװעג טשינ לַאפ םוש ןייק רַאפ טָאה ?ווייט

 ןכַאמ וצ ןעגנווצעגנ זעוועג טארטסיגַאמ רעד ןיא .טלעטשעגפיוא ןרעוו
 יד ןבענוצּפָא םיא ןעוועג ביחתמ ךיז טָאה ןוא ךַאמּפָא ןַא לווייש ןטימ

 ...קירב ןקיטרַאפ ןרעביא ןזָאל דיז םעװ עכלעוו ,האירב עקירעבעל עטשרע

 ןוא ?ווייט ןופ ץנַארעלַאפ רעלופ רעד יב ןרָאװעג קיטרַאפ זיא קירב רעד
 ךַאמּפָא רעד ...ל'בלכ ןיילק ַא טזָאלעגסיױרא טַארטסינַאמ רעה טָאה ןַאד

 :עקרענָא טזומעג טָאה ?ווויש רעד ,ןרָאװעג טריפעגכרודַא םורא ױזַא זיא

 קירב יד .טליפרעד ךעלרע תוביחתה ןייז טָאה טַארשסיגַאמ רעד זַא ,ןענ
 טריפעג ומַאה ווָארָאװוס עכקעוו רעביא ,גרעב יד טימ טָאטש יד טקינײארַאפ

 םָאװ ,?'בלכ ןעמערָא םעד ...לָאמקנעד .ַא מייטש קירב ןפיוא ןוא ,לייח ןייז
 ...טָאמש רער רַאפו ןברק א ןלַאפעג ךעבענ זיא

 ;רֹוק דעטמוירַאב רעד טגיל טַאמחעדנַא ןופ גנַאג העש רָאּפ ַא ןיא

 ןופ ץענערג רעד יב טרַאה ןיוש ,ס ָא וז א ד עקנַארקנעגנופ רַאפ שרָא

 ןענעז רימ .ץייווש רעד ןֹופ טקנוּפ רעטסקידמורד רעד זיא סָאד :עילַאטיא
 :עג יד ףיוא ּפָא טשינ ךיז לעטש ךיא ...ןופצ םוצ קירוצ קעװַא !שרָאד ןופ

 .טשינ ךיז טקערש (*
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 עשירָאטסיה ןופ ןשקנוּפ יד ןכוזַאב ןתעב טסירוש ןכעלטפַאשנדײל ןופ ןליפ

 :םיה .ןיא עטסערג רעבָא חטש ןיא עטסנעלק סָאד עכלעוו טימ ,ןשינעעשעג
 ױזַא זיא םנעניטנָאק ןשיאעּפָארײא ןופ דנַאל טײקידוװעעזנָא רעשירָאט
 ..םערגנָאק ןשיטסינויצ ןטשרע ןופ טרָא סָאד --- לעזַאּב זיא טָא ...ךייר

 | - !וַאדרָאנ סקַאמ !לצרעה

 =ונ !ןײהה ןפיוא לַאפרעסַאװ ןופ טָאמש יר לעזַאב ןבענ שרַאה ןוא
 | | .ןעזוַאה

 טריוװ רעד ןוא ,טנװָא ןיא טעּפש ךיא זיב ןעזוַאהײיונ ןייק ןעמוקעגנָא

 סיװ ךיא זַא ,קידנרעהרעד ,שודיח טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה לעטַאה ןופ

 ...לַאפנייהר םוצ רעשצנעפי ַא טימ רעמיצ ַא ןבָאה

 שואאר סעד ןעניא ַאד ,ןעבַאה עהורטכַאנ ענייק ןַאד ןדרעוװ יז ---

 ...טמינקעוװ קידנעטשלָאפ עהור עריא סלַאפחעסַאו סעד
 .ןיב ךיא וַא ,ןכעגוצוצ טמעשענ ,תועמשמ ,ךיז בָאה ךיא רעבא

 רימ ןופ סקניל ...ןָאקלַאב ןפיוא סיױרַא ןוא רעמיצ ןיא ןײרַא ןוא המוש ַא

 ענעפרָאװעצשײרב ַא ןעזרעד ךיא בָאה הלפא רעקילנעטשלופ רעד ןיא

 ןכלעוו וצ ,שער ַא ןגָארטעג רימ וצ ךיז טָאה סע רעכלעוו ןופ ,טיײקסייװ

 | .טרעהעג טשינ לָאמנייק ץענהע ןיא ןַאד זיב ריא בָאה !כעלנע ןייק

 קידנעמעטָא ,ןדיירפ ןוא ןקורדניא עקילָאצמוא זופ ,געװ ןופ דימ

 ,םנעקעג טשינ ןַאד ןיב ץעגרע ןיא ךיוא בָאה ךיא סָאװ ,טייקטבייל ַא טימ

 ;םיוא ךיז גָאטרַאפ ןופ ןלַארפש עטשרע יד יב ןוא ןפָאלשעגנייא דיא ןיכ
 סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע ןזָאלעגכהוד בָאה דיא זַא ,ליפעג ַא םימ טּפַאבעג

 :עג ןֹופ ןָאטעג סיר ַא ךיז בָאה ךיא .ןרעקמוא ןענָאק טשינ רימ לעװ דיא

 ...ןָאקלַאב ןפיוא סױרַא ןוא רעגעל

 ןגיובנגער ןקיברַאפ ןיא קידנקוק ןוא רעטפושיכראפ ַא קידנעיימש

 .הרוש סיקסװַאקושז טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה ,ןצירּפש ןסאילימ ענייז ןופ

 ערעדנַא עסיוועג יװ ,ועגנַאפעג טשינ רעבָא ,טרעטישרעד ךימ טָאה רע

 | ....;"ץייווש רעד ןיא ןלַאפרעפַאװ

 רימ ןוא טכודעג קוהרנײיא ןטשרע ןופ ןטוניס ענעי ךיז טָאה רימ

 2םענ ןרָאװעג ןיב ךיא זַא ,קורדנייא רעד ןבילברַאפ ןבעל ןצנַאג ןפיוא זיא

 ןצנאג א טכארברַאפ לַאפרעסאווםייב בָאה דיא ...{ ע תנ ַא פע ג רעל

 עכלעוו ,רעמיוװש ענייז שרעדנוװַאב ,ןעמָארטש ענייז ןיא םקייוועג ךיז ,גָאש

 :קירוצ ןוא ףױרַא ןטנוא ןופ םָארטש ןגעק ךעלפיש ןיא ףױרַא דיז ןעמוקַאב
 עכלעװ ןגעק ,ןטנעמעלע:רוטַאנ טימ ליּפש קידתמא ןא יװ סיוא טעז סָאד
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 ?ַאב רע עכלעװ ןוא םצישַאבמוא ןוא רַאװש ױזַא סיוא טעז שטנעמ רעד

 | ...ופייקשסיירד ןוא ?בש ןייז טימ טפמעק

 ?ייטפמעקַאבע

 ןַאר ךיא בָאה ,לַאפנייהר ןרעביא רעמיווש עטסיירד יד ףיוא קידנקיק

 -עטעּפש רעקילדנעצרָאי זיא סָאװ ,םעד ןגעוװ טכַארטעג לָאמ ןטשרע םוצ

 ופש ינ ט פ מע ק ַא ב שטנעמ רעד .גנוגייצרעביא עפיס ןיימ ןרָאװעג

 ריא ןרעװ זָאק רע .!שש י נג יז ט גנ י װ צו ַא ב רע ,רומַאנ יד

 וצ ךייז ט ס'ַא 8 רע ביוא ,רעפַאשטימ רעקירנעטש ןוא רענעשטנווועג

 ביוא ,ןײרַא היתחת ?לואש ןיא טילפ רע ןוא .ןפָאבעג ןוא ןצעזעג עריא וצ
 .ןצעזעג ןוא ןטָאבעג עריא ןופ ּפָא םערט רע

 2נָא רימ ןבָאה ןטנעמָאמ ענעבירשַאבײטשינ ןוא ענעבירשַאב עלַא יד

 וצ ןעוועג ?גוסמ ןענעז עכלעו ,ןטלַאהניא טימ טכענ ןוא געט ירד טליפעג
 ךימ ןכַאמ ,ןקיטומרעד ,ןרָאי עגנַאפ ףיוא טסימיִטּפָא ןַא רימ ןופ ןכַאמ

 לבכיימש ןקיטסול א טימ ןבעל ןופ תונויסנ ןוא ןגרָאז יד ןגָארט יצ קיעפ

 , .ןּפיל יד ףיוא

 ןיא קיגַארט ןופ עזומ יד :שרעשַאב ןעוועג טשינ סנױזַא רעבָא זיא רימו

 ןופ טָאה ןוא ןטונימ עטשרע עניימ ןופ גיוװ םייב רימ רעביא ןענַאטשעג
 .ןטָארטענּפָא טשינ ץעגרע ןיא רימ

 ןעמוקַאב בָאה ךיא רָאנ יװ ,ןגרָאמירפ;קישנוז ןמשרע םעד סקוב ןיא
 :עג ַא טכַאמעג ,מצעזעגקעוװוַא ךיז ךיא בָאה ,טנעמַאנָאבַא םעד טנַאה ןיא

 ,ןרעטלע יד וצ ענליוו ןייק טקישעגקעװַא ןוא געט 19 ףיוא םורשרַאמ םעיונ

 ומימ ,גָאפ ןדעי "טנַאטסערטסַאּפ, !ביירש רימ ןלָאז יז ןיהווו קידניירו נָא

 גָאט ַא טימ ןעמוקנָא שָאטש רעד ןיא לעװ ךיא זַא ,גנונעכערסיוא רעד

 ןיא ןָארעּפ ןפיוא רעמומ רער םימ ךיז ןדייש ןופ ןטונימ יד .רעטעּפש
 | .ופגלָאפהַאפ רדסכ .ךימ ןבָאה ?אהנכייר

 גָאפ ןטפלע ןפיוא ןוא ווירב ןגערפ ךיא געלפ טָאטש רעדעי ןיא
 לקעּפ ץנַאג א ןעמוקַאב ךיא בָאה ,ןעקַאלרעשניא ןייק קידנעמוק ,(!טשרע)

 רעמ ןיוש זַא ,טסווורעד ךיז בָאה ךיא עכלעוו ןופ ,ןעמַארגעלעט ןוא ווירב

 עכעלטע םימ ןיא רע וװ ,ןילרעב ןיא רעטָאפ רער טניל םייצ ךָאװ ַא יז
 וצ זיא העידי יד זַא ,ןעשעג זיא ױזַא יו ...ןרָאװעג טרירעּפָא קירוצ געט

 רעבָא .משינ טנייה ךיא סייוו --- גנוקישעּפשרַאפ ַאזַא טימ ןעגנַאגרעד רימ
 ןימ ןיא ווירב יד םימ ןעקאלרעטניא ןיא קידנעייטש ,ךיא בָאה ןעזרעד

 יד ןיא שטבעלעג בָאה ךיא עכלעװ תעב ,ג עט ע לַא י ד ..זַא ,טגַאה

 ןיא רשפא ,םירוסי ןיא ןגעלעג רעטָאפ ןיימ זיא ,ןריירפ ענעבירשַאכ ןביוא

 עו



 ןוא קילגמוא ןייז ןופ ןסיװ טשינ ךיז ךַאמ ריא ןזַא ,גנוגייצרעביא רעד

 | ...רַאפעגטיױפ

 ןפיוא ןיוש לָאמ סָאד --- ךיא בָאה ןעקאלרעטניא ןיא גָאט םענעי ןופ

 םענעי ןופ ...רעמכעלעג ןזָאלגרָאז ןופ הנתמ יד ןריולרַאפ --- !ןבעל ןצנַאג

 ךיז קשח ַא םורַא טמענ ךימ  ןעװ ,קידנעטש -- ןעקאקרעטניא ןיא גָאט

 ךיז םוט סָאװ :ןטכַארט וצ קערש טימ ןָא ךיא ביוה --- ןכַאלוצרעדנַאנַאפ
 .?ןקוה ןיימ רעטניה ץעגרע

 :טםול) ...ןיקרעב ןייק ןרָאפעגקעװַא גוצסענש ןטשרע !שימ ןענעז רימ

 רעמָאפ םעד ןענופעג ,(םריטסיזקע טשינ טקמעד רךָאנ טָאה עיצַאקינומָאק

 ,מיירפרעד ךיז בָאה ךיא .דנַאטשוצ "ןטונ, קיסעמשינעטלעהראפ ַא ןיא

 ךיוא מָאה יז .עטנוזעג ןוא עשירפ א ,ערעטנומ א רעטומ יד קידנעעזרער
 ;עג ןבָאה ריס היוא קידנשירפּפָא יוװ ןעזרעד ןעמַאמ א ןופ ןגיוא טימ

 .ץייווש רער ןיא ןכָאװ רָאּפ יד טקריוו
 :ַארּב יב קינילקילָאּפ רעד ןיא סָאװ ,טייהנגעלעג יד קידנצונסיוא

 ןטיבעג ע'7 ַא ףױא ןטסילַאיצעּפס עסיוהג ָאד ןענעז עזוארק רָאסעט

 -ַא וצ יהפ ןײמ ןוא ךימ ןרָאנוצנײרַא טגילקעג ךיז רעטומ יד םָאה

 סַאװרַאפ ןרעלקפיוא ןוא םיײקיזָאלרערניק ןופ םינינע ןיא טסילַאיצעּפס

 רעד .טָא ןֹוא .טשינ םינב ןיוק לארשיו השמ תד ןכָאנ רָאי 6 ןבַאה רימ

 ןעמ עכלעװ וצ ,רעטעלב ךרוד רענעײק ןיימ ןריפ ותעשב טעװ לטיּפַאה

 רעבָא .שיירגעגוצ ןוא םניווװעג םיוק יירוטקעל ןרַאומעמ , רעטכייל ןיא זיא

 ;גוא ןופ ןטונימ עטספרַאש יד זעגנערב ןופ ןטלַאהּפָא טשינ ריז ןלעװ רימ

 תיבושת ןוא תלאש עטס ג א װע ג יד א תונו ר כ װ ערעזד

 ןעוו ,ןַאד טשרע ןעמוק וטעוו סָאד רעבָא ...ת וגו י ע ר .ערעזדנוא ןופ-

 ןלעװ ןרָאי עקידרעטיײװ יד ןופ ןשינערעקשלעװ ןוא !שינרעטיצדרע יד ןיא

 יד ןוא ןפירגַאב יד ּפָארא ּפָאק ןטימ ןרעקרעביא ךיז ןוא ןרעט:צ ןביױהנָא

 | ."רקעה}, רעזדנוא ןופ ןפרעוװ

 .1911 יב ןטלַאה רימי

 ײדנַאטשוצ זטוג} --- טניימעג ןבָאה רימ יוװ --- ןיא זיא רעטַאפ רעד

 | | .ענליוו ןייק ןעמוקייג

 .ם ו שי ַא ב ןייק: -- ןרָאפעגקעוװַא ןיב ךיא



 םי רעצרַאוש - רעדיוו .טננז

 ,סע םפוד ןעמ יוװ ,טזָאלענסױא ךיז טָאה "םוטַאב, ןינע רעצנַאג רער

 | .זיוא | ןזָאלבעגסױא ןַא ,

 ןפקיטעטשַאב:ךעלטמא ןשימ ןעמַאזוצ רימ זיא רעמוז בײהנָא ןיוש

 רעטַאעט רעמוטַאב סָאד זַא ,ָארויב ןופ העידי ַא ןעמוקעגנַא טקַארטנַאק

 ךיא !מייוו יװ .רעמשנרעשניא רעדנַא ןַא ןרעטכיל ןופ !עמונעגרעביא טָאה

 טלַאהניא ןלעיציפָא ץנַאג םענעקורט םוצ ַאנװָאלװַאּפ ַאגלַא טָאה ,קנעדעג

 ןוא תורוש עכעלפע ןבירשענוצ גנורעדנע רעד ןנעװ גנוליימטימ רעד ןופ

 :וד רעיינ רער ןַא ,ןָאזעפ םוצ ןרָאפ קיאור זָאק ךיא זַא ,טרעכיזרַאפ ךימ

 טימ ןָאט וצ ןבָאה לעװ ךיא .קורדנייא ןשוג ַא רעײז טכַאמ רָאטקער

 ןטרַאװרעד ןזירּפרויפ עמענעגנָאמוא םוש ענייק ןוא שטנעמ ןלערוטלוק ַא

 ;והבָארג- ןופ ןעגנוניישרעד וצ ךעלדניפמע ןיב ךיא זַא ,סיײװ יז .טשינ ךימ

 :קעריד רעיינ רעד ןופ ןפערש לעוװ ךיא ןזַא ,רעכיז זיא יז רעבָא ,טייקימ

 ןרָאפ ,קידנפמַארמ טשינ לָאז ךיא רימ טַאר יז ןוא גנויצַאב עטסעב יד עוצ

 ...ןָאזעס םוצ

 גנויצַאב ריא ,ללכב טייקכעלשפנעמ עפיט ריא טרינָאּפמיא טָאה רימ
 :עלקַאװ םוש ןָא םימַאב ןייק ןרָאפ ןסָאלשַאב בָאה ריא ןוא ,טרפב רימ וצ

 -- םוטַאב ןייק ןעמוקעג םייצ רעטמיטשַאב רעד וצ) ןיב ךיא ןוא .ןשינ
 .ייווצ רעדָא גָאט ַא ןופ סעּפע גנוקיטעּפשרַאפ רעצרוק ַא טימ

 ...ןרָאפעגקעװַא םישַאב ןופ ךיא ןיב םורַאי געט ײװצ ןיא ןוא
 ןליצרעד ןוא ןסײרסױרַא ןרָאזיּפע עכלעװ טשינ ןיטולחל סייװ ךיא

 ,טַאטש ןיא העש 48 ןוא ןָאגַאװ ןיא תעל תעמ 12 ,רימ טכוד ,יד {ופ
 ךיא וװ ,,רעטַאעש ןיא טכרַאברַאפ ךיא בָאה (ךרעל) 8 העש א עכלעוו ןופ

 םיקסווָארטסָא ןופ --- ענייא .ןבָארּפ 2 -*טכַאמעגמימ , ןוא טניוװועגײב בָאה

 ןעמ ,"יבלירט , ןופ --- עבָארּפ עטײװצ יר ,"רערערַאפ ןוא ןטנַאלַאט
 ?לעװ ןיא טשינ קנעדעג ךיא ,עסעיּפ רעטירד ַא ןיא ןלָאר ט?יײשרַאפ טָאה

 / ...ישסיװָאננַאהָאי רָאדעפ רַאצ, :ךיז כרוד רימ ,רעכ



 טָאה רעכלעװ ,זדלַאה זיא ליונק ןשירעטסיה םעד טלוב קנעדעג ךיא
 :ַארּפ רעטשרע רעד רָאנ רעטַאעט ןופ סיױרַא ןיב ךיא ןעוו ,טקיטשעג רימ/

 | .עב

 רעד ךיוא ןעוועג ןיא סָאװ ,ןיכומ רָאישקַא רעד יװ קנעדעג ןיא
 ?:ַאלַאט ַא ןופ קורדניא ןא שכַאמעג רימ ףיוא טָאה ,רעסישזערַײטּפיוה

 םערָאפ ןיא ןייק רעבָא ,םיא ףיוא ןקילב עטשרע יד ןופ שטנעמ ןטריט

 טשינ רעטַאעט ןיא העש עכעלטע יר רַאפ ךיא בָאה שײקמַאזנײמעג ןופ

 ריא עכלעװ םימ ,ןשטנעמ 928--90 יד ןופ םענייא ןייק טימ טליפרעד

 קנערעג ךיא .ןזַארפ עכעלפע שימ ןפרָאװעגכריה ןוא וטנעקַאב ריז .בָאה

 עכלעוו ,גָאט ןטשרע זופ ףוס םוצ ןרָאװעג רָאלק זיא רימ יו ,טלוב רעײז

 ןופ רעגייטשסנבעפ ןיא ..."ןרָאּפ; --- ָאד ןענעז ןעמַאד עכלעוו טימ רענעמ
 2כעלדנעמשרַאפטסכלעז ַא ןעוועג רעמַאעפ ןיא ןענעז הביבס ןוא ןטייצ ענעי

 ;;ײלק ןופ הביבס רעשיקעֹובְצ רעד ןיא ..."םיכודיש:ןענָאזעס,, --- ופיײק

 ןקוק האנש ןוא גנוטכַארַאֿפ טימ זעמ טנעלפ םוטרעגריכניולק ןקידנומעטש

 זיא ...טקעוװנסילוקרעטניה רעד ןיא .?טײקנסַאלעגסױא ,, ןופ תודימ יד ףיוא

 :ַאעט ןיא .יירעביירט=תונז רענעטלַאהַאב ייב "תועינצ) עשלַאפי ןעוועג סע

 :שטנעמ:ךעלריטַאנ --- ןעיורפ .ןוא רענעמ ןשיוצ ןעגנויצַאב יד ןענעז רעש

 רעשלײװהעדסיוא רעד ןיא טבילרַאפ זיא סע רעוװ .ענעפָא:רעלרע ,עכעל

 וצ ןָאזעס ןופ ,טָאטש וצ םָאטש ןופ ריא טימ טרָאפ רעד ,ןצרַאה ןייז ןופ

 ןטייל רַאפ רעטסומ ַא ,דיז רַאפ דיירפ ןיא גנַאלנרָאי טבעל ןוא ןָאזעפ

 ןימ ַאזַא ןבָאה וצ חיכז יד ,קילנ םָאד טשינ טָאה סע רעבָא רעװ .םוִרַא

 רעדנַאנופ ךיז טייג ןוא ףיונוצ ךיז טמוק רעד ,גֹוװיז *ןטרעשַאב ּומָאג ןופ ,

 | .ןּפיל יד ףיוא ?כיימש ןטמכייפ א טימ

 ןופ ,תונובשח ןופ יירפ ליײװ ;רעבױז --- ?יײװ ,ןייש רארג זיא סָאד = |

 :עכערסיוא ערעטיב טימ ךדעלגנעג ןוא ךעלציּפשי ןופ ,רענעלּפ ענעטלאהַאב

 בה םָאד ןענעז ןָאזעס רענדָארג ןיא ....תונוכ עטלּפירקראפ ןוא ןעגנונ

 ?םנבעל ןשירָאיטקַא ןופ שקנוּפ רעד ןוא ,"רָאי עגנַאל,, ףיוא םיגוויז ןעוועג

 :ַאעט ןיא ןעוועג .ןריסערעטניארַאפ וצ ךימ ןזיװַאב טשינ טָאה רעגייטש

 ךיז ןבָאה םיא םוּדַא ןוא ,עסַאר רענייר ןֹופ ײקָאק, ַא --- רכז ןיײא רעט
 ץוט רעבלַאה רעסָאװ ַא *ןדרָאקַא;רעניה , ערעײז ןעגנוזעג ןוא מיירדעג

 .רַאפ, ןופ לרוג רעד ןגעלעג ּפָאק ןיא זיא רימ רעבָא .טכעלשעג םענייש ןופ

 סָאװ ּפַאנק ךימ טָאה תֹוישעמ .ע ג ע י רַאפ ןוא "טסנוק רעטלּפירק

 | ' עא יט ר ...טרַאהעג
 ןשיװצ זַא ,טליפרעד העש רעטשרע רעד ןופ ךיא .בָאה םוטַאב ןיא
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 בָאה דיא ןוא 04 רָאי ַא ןופ עמַאזנייא ןַא םורַא דיז טיירד דעלרָאּפ יד

 ,עשרעימערּפ יד ,ןײלַא "עיניאָארעה, יד ןיא סָאד זַא ,טסווורע- ךיז

 גלָאפרעד ןיימ זַא ,טליפרעד ךיא בָאה ךערּפשעג ןצרוק ַא ןיא .סע טסייה

 ,ןסייהעג סע םטלָאװ ןשינעטלעהרַאפ 'יעלַאמרָאנ ,, ייב ןוא וטרעכיזעג זיא

 -- תועדה לכל ןיא ,"יָארעה,, רעד טשינ ביוא ,ןייז ךיא לעװ ןגרָאמ זַא

 :רעד טשינ ןָאק ןוא טשינ קנעדעג ךיא .םפלעה עטייווצ סעיניאָארעה רעד

 ?רַאפ וצ י"קיטסירטעלעב , {ייק :ךיא זָאמַאב .לָאמַארערױװ --- לײװ)} ןלייצ
 סָאװ ןופ ןוא טכַארמעג בָאה ךיא סָאװ (!חעדב טשינ ךיא בָאה ןסַאפ

 רעד ךָאנ ןזַא ,יונעג קנעדעג ךיא ...טריּפַארפ ןוא טשַאררעביא ןעוװעג

 ,רעסישזער:ףליהעג) םעד טיי ַא ןיא ןפורעגּפָא ךיא בָאה עבָארּפ רעשיײװצ

 ;םיה רעגנערטש ַא רעטנוא םיא זוא -- 29 רָאי ַא ןופ ?רוחב שידװ ַא -- |
 ;רעמאעטפ ןופ םער דַא םעד טשינ רע סייוװ יצ ןָאטעג גערפ א עיצערק

 טָאה רע .קנַארק שירענעוו ןיב ריא ,טיוהשרַאפ ךיא בָאה ,?ייוו ,רָאשקָאד

 ,סנופייוװצ| ,ןוא סערדַא םעד ןבעג וצ ירפ ןגרָאמ ,סנמשרע ,טגָאזעגוצ רימ

 בָאה ירפ !{גרָאמ ףיוא .ןגָאזוצרעביא טשינ םענייק דוס ןגנערטש ןיימ

 ןרעמכייל ןסיועג ַא טימ ןוא טנערפעג טשינ םערדַא םעד םיא ייב ךיא

 ;עה , ןופ טפלעה ַא ןרעוו וצ ןסנַאש עניימ זַא ,טגייצרעביא ריז םימענ

 ?ייוװהעד ךדיא שלָאוװ רעמ .דרע'רד זיב ןלַאפעג ןענעז רעטַאעומ ןיא "יָאר

 שירָאגעטַאק רימ ןעמו טָאה לעמַאה ןיא רעבָא ,טגנַאלרַאפ פשינ טָאג ןופ

 לייוורעד זיא רעכלעוו ,סַאּפ ןיימו גָאטימכָאנ ןעגנערב וצ טרעדָאפעגפייוא

 יפבערסנבעל,, ןיימ ןגעװ טָאה רעטכיל ..."שזַאגַאב ןסיורג ןיא,, ןגעלעג

 רעד ,טדערעג טשינ םעד ןגעו ךיא בָאה ַאנװָאלװַאּפ ַאגלַא םימ ,וטסווװעג

 ןפמשרע םעד .טנעקַאב ךיז בָאה ךיא ןכלעו טימ ,רָאטקעריד רעקיטציא

 ללב טעוו סָאװ ,ןיושרַאּפ ַא רַאפ ןזיװַאב ריס .ךיז טָאה ;עכָארּפ ףיוא .גָאמ

 םיא לעוו ךיא ביוא ,םיא ןופ ליװ ךיא סָאװ ןעמענַאב וצ ןייז קיעפ טשינ

 גנילטּפיוה רעד {סייהעג טָאה ױזַא) י"?ןאמאטא};, םוצ ןײג לָאז רע זַא ,ןגָאז

 ןגעוו ײז ?דתשמ ךיז ןוא (םיבֹושי ןוא טעטש עשיזַאקוַאק:רעטניה יד ןיא
 | .רימ רַאפ טכערניווװ

 2ימש ןשידיי ןביל א טימ ןשטנעמ ןרעטלע זַא --- ןרעטכיל טָאטשנָא

 ןשיליוּפ ַא ןעזרעד טציא ךיא בָאה --- ןגיוא ענולק עטונ רָאּפ ַא ןוא לכ
 ;רַאפ סָאמ עשּפיה ַא ,טלַאק ,רעלפעה ..:90 רָאי ַא ןופ ?ץישטכַאילש ,
 ,ןשטנעמ םער ןופ םינּפ ןיא ךיילג קידנקוק משינ ,ןגיוא יד טערומשז ,ןסיר

 טנַאה רעקניל רעד ףיוא ...טַאװַארק ןפיוא רָאנ ,ןפדער רע ןכלעװ :טימ

 םיא ייב טקעטש טַאװַארק ןיא ,דלָאג םענייר ןופ םעלסארבז ַא רע טגָארט
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 ךיא בָאה רעטַאעט ןיא םכוזעג טָאה רע סָאװ ...טנעמיד רעקידלקניפ ַא

 קא עגנוי ,אמתסמ זַא ,ךיא !יײמ טנייה .ןרעלקרעד טנָאקעג טשינ ריז

 יי ...םעקסירט

 קידנבָאה טשינ ,זַא ,טקריװעג םיא ףיוא טָאה סָאװ טשינ םיײװ ךיא
 ,נָאפ ןטשרע ןצנַאג ןופ רשמ ןיא טרָאװ ןייא ןייק רימ טימ טרערעגסיוא
 טײקמַאזקרעמפיא ןיײז טימ ןעקנַאשַאב ךימ ןטיײוװצ ןפיוא רע טָאה
 םושרָאפ יאדוא טפרַאָד ריא -- .רעטַאעט ןיא ןײרַא ןיב ךיא יװ ,דלַאב
 וצ ַא ךָאד ןיא לעטָאה ןיא ןציז ?גנוניווז ַא ןיוש ריא טָאה ?געװ ןכָאנ

 | - ?טעשודוב רעייא יב ןסיב רערעייוש

 . ?צָארב , רעדָא "יקסוװַאלסינַארב, יו סעּפע ןעוועג זיא עילימַאפ ןײז
 .רעשיליוּפ ַא רעײז ךיוא ןעמָאנרעטַאפ ןוא ןעמָאנ רעד .ייקסוװַאל

 2 :טרעפטנעעג בָאה ךיא

 טשינ םושרָאּפ ןייק ךייא יב ןָאק ךיא ,רָאפקעריד רעה ,ןיײנ --

 : .מרעדנוװרַאפ טרערעגסױרַא רע טָאה ?סָאװרַאפ ---

 | .ןביילברַאפ טשינ רעטַאעט ןיא ?עוװ ךיא ?יײװ ---

 : | !טשינ ךייא ייטשרַאֿפ ךיא ---

 ;ביל טימ בָאה ךיא עכלעוװ ןגעוו ,םימרּפ ייר ַא ןאהרַאפ זיא סע--

 ;רעביא עמענעגנָאמוא ןײז סע טעװ ךייא רַאפ ןוא ,טדערעג יונעג ןרעטמ
 ןיא ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ ,םעד םיול רימ ֹוצ גנויצַאב יד .ןעגנושַאר

 ןגעװ ןדער .תחנ רס ןייק וצ .םשינ ךיוא רימ טגָאז ,ןסעיּפ עששרע יד

 - םעגייק וצ ָאד ריא ןָאק תונעשי ןייק .טשינ ליוװ ןוא טשינ ךיא ןָאק םעד

 טשינ רעהא ךימ טָאה ןשטנעמ עקידנהיפ יד ןופ רענייק לייוו ,ןבָאה טשינ
 עיצאוטיס רענעפאשעג רער יב רימ רַאפ זיא עטסעב סָאד .ןפורענ

 סָאװ ,סושרָאפ םעד ,ןרעױדַאב םוצ ,טציא ךייא ןָאק ךיא .ןרָאפקעװַא

 ןקישסיורַא םיא לעוו ןוא ןרעקמוא טשינ ןרעשכיל ייב ןעמונעג בָאה ךיא
 | .ענליוו זופ

 ןיא ןעמענַאב םווורפעג ןוא טלָאװעג סעּפע רע טָאה םעד זיב ביוא

 סעּפע ןעװעג סושרָאפ םעד זןרעקמוא ןגעוו עזַארפ יד זיא ,דייר עניימ

 .טייקיטכירפיוא רעטושפ ןופ ןוא רשיה ?כש ןופ ןצענערג עלא רעסיוא

 עלַא טיול סושרָאפ רעד זיא טײצ רעד וצ ןײרַא רעטַאעט ןיא ןעמוק ןטימ

 :וד ןיא ןעזסיוא שזומעג בָאה ךיא ...טקעדעג ןעוועג םיללכ ענעמונעגנַא
 ערעדנַא םימ ןטלעוו ערעדנַא ןופ שפנ ַא יװ רָאנ טשינ ןגיוא סרָאטקער
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 רעװ ?"סושרָאפ,, רַאפ סָאװ :"רעזָאּפ, ַא יוװ ךיוא רָאנ ,ןגָאװ ןוא ןסָאמ

 | | ?סםושרָאפ םעד ןרעקמוא ךיד טעב
 ןיא ?בוה 40.טקישעגּפָא ענליוו ןופ בָאה ךיא זַא ,ןבעגוצ ךיא זומ ַאד

 ןיא סָאד , :ןקור ןיימ) רעטניה טרהעההעד ?ָאריב יא םורַא רָאי 2 ןיא

 | | .י"סושרָאפו םעד טקישעגּפָא טָאה סָאװ רעד
 :ןדֿלָאמעג טרַאה ןוא גנערטש ןרָאװעג לָאמַאמימ זיא רָאטקעריד רעד = |

 טשינ ךַאז רעד וצ ןוא עכעלדנעטשרַאפמוא ךס ַא טדער ריא --

 0 יי .דייר  עקירעהעגנָא
 ןענעז ןענָאזעס יד .ןכוז טשינ טציא ךיא לעװ רָאיטקַא רעדנַא ןייק ---

 ןרָאיטקַא עייירפ ןייק ןענעז ָארויב ןיא ןוא גנַאג ןלופ ןיא ןיוש םוטעמוא

 | י .ָאטשינ
 !ןביילב טשינ םוטַאב ןיא ןָאק דיא ---

 !םיטַאב ןזָאלרַאפ ןגעוו קנַאדעג ןדעי ּפָאק ןופ סױרַא טפרַאװ ---

 רעד ןיא ךייא ןעמ טעװ ןַאמַאטַא ןופ לעפַאב ןטיוק .זַא ,ךייא ןרָאװ דיא

 !עבָארּפ ףיוא םייג .ןפיוקרַאפ טשינ טעליב ןייק ןַאב ןפיוא עסַאק
 :לוב:ןעמלַאּפ ןקיטכערּפ ןפיוא קעװַא ,רעמַאעמ ןופ סױרַא ןיב ךדיא

 טרָאּפ ןיא .טשינ ךיא סיײוװ ןסעזעג ןיב ךיא גנַאל יוװ .םי גערב םּוצ רַאװ
 2ַאנ ןייק ףיש ַא ּפָא םייג םורַא העש 2 ןיא זַא ,טסווװרעד ךיז ךיא בָאה

 לעטַאה ןופ ןוא ןַאב ןופ קעּפעג ןיימ ןעמונעגוצ בָאה ךיא ןוא קסײסָארָאװ

 רימ יב ןצרַאה ןיא ןוא חומ ןיא ...ףיש ןפיוא .טריפעגרעבירַא יז ןוא
 .םי .ןצרַאװש ןופ גערב םייב ןעגנַאגעגמוהַא זיב ךיא .טמערוטשעג טָאה;

 ;עג רימ טימ זיא ןרָאי יד רַאפ סָאװ ,ץלַא טבעלעגרעביא בָאה ךיא
 עלַא ,ןסורדרַאפ ןוא ןדיירפ עלַא ןטסָאמעג ןוא ןגיווועג בָאה'כ .ןעש

 ןיא ןעגנוכיירגרעד יר ןשיװצ זַא ,ןעזרעד בָאה'כ .סנמָאש ןוא רעטכיפ
 סָאד ןיוש טייקבעלקריװ רעד ןיא ןיפעג ךיא סָאװ ,םעד ןוא גרוברעשעּפ

 ןייז טשינ טעוו סע ןוא ןײז םשינ ןָאק סע ןוא ָאטשינ זיא ,לָאמ עמיײװצ

 !נעװדיש ןפיוא ייפש ךיא ...גנַאהנעמַאזוצ ןיק ,מײקמַאזניימעג ןייק

 ןפימ ּפַא ךיז קנוש ךיא :ןסילשַאב ךיא זומ ,ןגָאז ךיז ךיא זומ םגנייה

 :קעריד רעד ןדלעמ דלאב ךיא ףראד ןַאד ?רעטאעט רעמוטַאב ןיא ּפָאק

 ןוא קנַארק ןיב ךיא ?ײװ ,ןעמוקעג טשינ עבָארּפ ףיוא ןיב ךיא זַא ,רָאמ/
 ןגרַאמ טיירג ןייז ןוא: טכערניזוו ןייק:טשינ בָאה ריא זַא ,ןגָאז םיא ףרַאד
 !עיװַאלסַאװַארּפ -- :ג ש װ ס יו א | ײ א בָאה ךיא זַא ,ןרעהוצסיוא

 יו טנוזעג ןיב ךיא זַא ,עיניאָארעה רעד ןגָאז ךיא לעװ ןגרָאמ ןוא
 יב ...יַארעה רעבלַאה ַא ןרעװ ןוא רעב ַא
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 טגײלעגקעװַא ןוא טסָאּפ ףיוא טירש עקיטסַאה טימ קעװַא ןיב ךיא

 :ןושלה הזב ענליוװ ןייק שעּפעד א

 נימ ,ךיא שוק ךיא .לָאמ עלַא ףיוא עניב יד זָאלרַאֿפ ךיא ,--

 - י!ערעייש
 ןיימ ןיא 1912 יַאמ ןיא ,1011 רעבָאטקָא ףוס ןיא ןעוועג זיא סָאר

 ןופ ןזיוה סָאד טזָאלרַאּפ טָאה על'הנח :ןרָאװעג ןכָארכעצ ןבעל:עילימַאפ

 ;.מוא ןוא טנלע טליפעג ךיז ,םַאזניא ןבילבעג ןיב ךיא .ןרעטלע עניימ
 טָאה ...טשטילגעגּפָארַא ךיז טלָאװ ךיא סָאװ וצ סיײװ רעװ ןוא ךעלקילג

 ןייק טרישזַאננַא װעיַאילעיב רָאשקעריד רעטשרע ןיימ ילֹוי ףוס ןיא ךימ

 ;םיוא טָאה ָאד ןוא ...1912/13 ןָאזעסרעשניול ןפיוא װַאלסָאנירעטַאקעי

 ...ןוז עשירעפעש ןיימ ןטכיולעג

 םי ןצרַאװש ןופ גערב םוצ רענעײל םעד ןרעקמוא רעבָא זומ ךיא

 ענעי רימ טימ ןבעלרעביא ןייז חירפמ ךיז םיא ןפעב ןֹוא םוטַאב ןייק

 .טַאלסָאנירעטַאקעי ןיא ןָאזעס ןזיב םישדח 8

 = א

 ,בגא ,ןענעז סָאד) -- ן5:22 ,21 ,20 םעד -- רעבָאטקָא ףוס ןיא

 2נוא ןוא קירוצ רָאי 0 שימ םָארגַאּפ רעסעדָא ןופ סעמַאד ערעטצניפ יד

 ךיױא -- שפפ רעטישּפ א טשינ ןעװעג וימי 2 זיא רבד לעב רעזד

 -- .(?רעקיטסימ , רעקיטנעצַארּפשרעדנוה ַא ןוא "?בוקמ לעב , ?קיטש ַא

 מא םי ןצרַאװש ןפיוא ךיז ןלעפש רעבָאטקָא שדוח ןיא געט עגעי
 .םי םעד ןשרעהַאב עכלעוו ,סרעטיוועגמוא ןוא ןעלּפענ יד בילוצ ןפיש

 רער ידכ ףיש ןפיוא ןבילקרַאפ ךיז בָאה ךיא תעב ,רָאי 1911 ןיא

 ומנֲא וצ ןרעמש טשינ ןוא ןַאב ןפיוא "ןּפַאכ, טשינ ךדימ לָאז רַאשקעריד

 רעטיוועגמוא סָאד זיא --- ,עיניאָארעה רעד ןופ ןוא טסנוק רעד ןופ ןפיוק

 טשינ ןעקנעדעג יז זַא ,טהנעטעג ןבָאה ןשטנעמ:םי עטלַא זא ,אזַא ןעוועג
 רעגנע רעד ןיא לטעב ןפיוא קידנגיק ,בָאה ךיא ...סנױזַא ןוא סעכלעזַא

 ;דָאב עטצייהעגפשינ א ןיא ןגעלעג טלָאװ ריא יו - טליפעג ךיז ,עשויַאק
 ,רענײב יד זיב רעּפרעק ןצנַאג םעד ךרוד טצענ ,טכייפ זיא :ומפול יד

 ןגױא יד ןיא טכירק טייקטכייפ יד ,ףמַאר ןטלַאק ַא ןײרַא טסמעטַא

 | | | ..ןרעיוא יד ןיא
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 סָאד :ליפענלביא ןפימ ךײלנרַאפ ןיא טשינתָאג ץלַא ןיא סָאד ןוא

 רעד .טרעבנעעג סע שלָאװ ףיורש ַא יװ ,ױזַא סיוא מרעק דייוועגניא עצַאג

 ?טסַארּפפ זיא !ליװ רעד ;עיטַאּפַא עפולָאסבַא ןיא דנַאטשוצ רעשיכיסּפ

 עיורג יד לָאז ,ליוו סע סָאװ ןעשעג לָאז ...ןעמונענּפָא ,טריפָארטַא טושּפ

 ,לרעטצנעפ ןדנור ןופ ביוש רעד ןיא ךיז טסייר סָאוװ ,עילַאװכ ערעטצניפ
 סעילַאװכ יד ןיא ךיז שעדיוה סָאװ ,ףיש יד לָאז ,זָאלג סָאר זכערבכהוד

 לָאז ...ןעקניזרַאפ עילַאװכ רער ןיא ,ףָאלש זסיז ןופ ?יפעג ַא ןָא טגָאי ןוא
 רָאנ !ןבעל םצע םוצ ,ןליפ םוצ ,ןפכארפ םוצ ;ץלַא וצ ףוס ַא ןעמוק

 ;וצ ןרעהפיוא לָאז ?עק םוצ ןוא ןרעק וצ ךיז ןרעהפיוא סעקשיק יד ןלָאז

 זַא ,ןטרַאװ ןוא ליומ סָאד ןענעפע וצ טייקידנעופיונ יד פָא ןייטשוצ

 .ןסיורד ףיוא דײװעגניא ןטימ ןעיירדסיוא ךיז סעקשיק יד ןלעװ דלַאב
 גָאט ןבלַאה םורַא .דנַאטשוצ רעד טָא טרעיודעג טָאה תעל:תעמו ַא

 קעװַא ןיב ךיא .ירגאג ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז רימ :ךיא רעה !גרָאמ ףיוא

 ?ֵאװָאנ ןיב רעשייוו ןרָאפ וצ מייקכעלנעמ ַא ָאטשינ ןיא יצ ןסיוורעד דיז

 ץרַאה רעײא ?פיו :סיוא ךיִז שזָאל .השבי רעד טימ קסײסַאר

 רעטנוא ךיז טמענ ליבָאמַאטיױא ןפַאװירּפ ַא פימ רעפָאש ַא ."!טסולג

 זַא ,טכודעגּפָא ךיז טָאה רימ .העש 12 ןופ ךשמ ןיא ןיהא ןעגנערב ךימ
 ןוא סבירש ַא ןעוועג זיא רעטעוװ סָאד רעבָא ,ןוז יר טנייש למיה ןפיוא

 ףיא לָאז טנַאה ןפיוא לבור 800 :טליפרעד ףכית סע בָאה ךיא

 (ימ :טסייה סָאד ,רעפוק ןײמ טגײלעגהַָאפ םיא בָאה ךיא !ןבעג םיא
 רָאנ !ןיינ ...000 לָאמ 3 רשפא ןעוועג טרעװ ןיא סָאװ ,בָארעדרַאג ןצנַאג

 .רע ל?יוװ םינמוזמ

 ?רַאפ ַא ןופ ?יפעג ַא וטימ ףיש רעה ףיוא טרעקעגמוא ריז בָאה ךיא

 ,קסײסַאהַאװַאנ זיב געװ ןצנַאג םעד ןוא הסיפת רעקיבייא ףיוא ןטּפשמ
 ,ןגרָאמ ףיוא גָאש םעד ןוא טכַאנ יד ,טנװָא םעד טרעיודעג טָאה רעכלעוו

 טשינ ,ףיש ןופ ךַאד ןפיוא טעשטרָאקעגניא |} ס ע ז עג 8 ַא ךיא ןיב
 :ץנדונ יד .שניוו ןקידנדיינש ןוא ןגער ןמפַאהלקע םענבירד ןפיוא קידנקוק
 ךעּפ ןטמערַאװעגרעטנוא ןופ ךיור ַא יװ ןגיוצעג ךיז ופָאה טייקיקײװגניײל

 .ןקידנע טשינ לָאמנייק ךיז טעװ סָאװ ,רוטרָאפ ַא יוװ ןעזענסיוא טָאה'ס ןוא

 .טקירגערַאפ דָאר ךיז טָאה סע רעבָא

 ּונשינ לבלעמָאה ַא ןיא טקיטכענעגחעביא ךיא בָאה קקײקָארָאװָאנ ןיא

 ןוא געט עכעלטע ףיוא ןעמוקעג ןיב ךיא זַא ,קידנדלעמ ,מרָאּפ ןופ טיײוװ

 ןרעװש ןופ דימ ךיא ןיב טנייה ל?לײװ ,ןגרָאמ ןבעגּפָא ךיא ?לעװ סַאּפ םעד

 .ךימ בָאה ךדיא ...ףיש ןופ שזַאגַאב םעד ןעמענּפָא טשינ ןָאק ןוא ןעמיווש
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 ןיב ךיא זַא ,ירפרעדניא ןֹוא רעגעלעג ןעמערַאװ ןכיײוו ןיא טורעגסיוא םוג

 ןליוִו ןקיאור ןוא תובחר ןייז ןעזרעד ןוא םי םוצ רעטורעגסיוא ןַא סיױרַא

 ,הלודג ַא ןוא גנושירפּפָא ןַא ,דיירפ ַא טלעוו רעד ןיא ןייז זוא זשרעה וצ

 ןָאק ש געי ב רעד ןופ ן} ײ ג ק ע וז ַא ,זַא ןענַאטשרַאפו ךיא בָאה
 | | ..טשינ ךיא

 ?ע תי ב רעד ֹוצ ג ע וו םעד ןעמ םגניפעג ױזַא יװ רעבָא

 עשירעפעש ןופ ןלַאװק ןגָאלש סע וװ ,ןיהא ןעמ טכיירגרער ױזַא יװ

 | | ?ןשינעכוז

 :יר ןוא ןכורעג יד ,תוחור ןוא רעטסייג יד סיוא ןעמ טריימ  ױזַא יו

 :ָארעה ןוא רעבָאהביל עטשרע ?"סרעדלָאב:רעדלָאה ,, עניימ ןופ --- תוח
 -- ?ןרָאטקעריד רעמוטַאב ןוא ןרעסישזערטּפױוה רענדָארג ?סעיניא

 ןזָאל וװ ?טירט עניימ ןרעק ?ןקילב עניימ ןדנעװ דיא לָאז יהא וו

 ?ץרַאה {ופ ןעמוַאלפו יד ןענערבסיװא

 קידנהָאפ .ָאקרַאכ ךרוד ןעמ טרָאפ קסײסָארָאװָאנ ןופ ענליװ ןייק

 (תעל תעמ 8 זַא ,טנייש רימ) וקַאב זיב ולָאקרַאכ ןופ דיא ןיב ,םּושַאב ןייק
 עקידנעמַאזוצ ןוא ןסעומש ערעזדנוא ןוא ,עמַאד ַא טימ עּפוק ןיא {רָאפעג

 ,ןבילברַאפ ןבעל ןצנַאנ ןפיוא רימ ןענעז ןעקנַאדעג ,ןליפעג ,ןעגנובעלרעביא

 ריא םימ ךָאנרער בָאה ךיא .ךיז ןבעלסיוא ןקישסיײג ןיימ ןופ לייש ַא יוד

 :ַאפ ריא ןַא ,קנעדעג ךיא ,טרידנַאּפסערַאק רָאירעּפשײצ ןסיוועג ַא

 .אירָאטקיװ ,רימ טנייש ,ןעמָאנ רעד ןֹוא ,ַאיַאקצַארַאמָאד ןעוועג זיא עילימ

 רעיײז ךיז ןבָאה רימ ,עשנעָאנ טנגעגַאב יז ןבָאה ןָארעּפ ןפיוא וקַאב ןיא

 יז ןיא רימ ייב .ןירענעמרַא זַא זיא יז זַא ,טגָאזעג טָאה יז .טנגעזעג סייה

 טשינ ןָאק ךיא .ןיליוּפ ַא זופ טלַאטשעג ַא יז ןבילברַאפ קידנעטש ףיוא

 געט ט רעדָא 2 יד רַאפ עּפוק ןיא רימ טָאה עמַאד יד ;רעיונעג ןרעלקרעד

 ןיימ ןופ ןגעװ יד ףיוא לעװ ךיא זַא ,ןביקג ןטסעפ ַאזַא טימ טקעטשעגנַא

 ןבעל ןיא ןָאק שמנעמ ַא עכלעוו ,תוגרדמ עטסכעה יד זיב ןיײגרעד ףורַאב

 ?דימ ןליפרעד געלפ ךיא ןעוו ,ןגעוװ עקידחעטייוו עניימו ףיוא ןוא ...ונ יירגרעד

 ןײמ ןקַאהרעביא ןבױהנָא ןגעלפ עיצַאנגיזער' ןופ ןשנעמַאמ ןעװ ,פייק

 ;ן 8 ע ר ט ּפ ָא ןגעװ ןטכַארט ןבױהנָא געלפ ךיא ןוא ,עיגרענעסנבעל

 :!עיורפ םעד טָא ןופ טלַאטשעג יד ,ןײזטסוװַאב ןיימ ןיא ןכיוטסיױרַא םנעלפ

 ןכיֹוה ןופ ןרעפס ןיא טמעטָאעג ןעמַאזוצ בָאה דיא ןכלעװ:טימ ,ןזעוז !

 טשינ טָאה לָאמניק רעבָא ,געמ עצרוק לכה ךס ?יפעג ןפיט ןופ ,קנַאדעג

 ןיימ ןיא ןביולג ריא זופ גנוקריוו יד ןשרעה וצ ןליוװ ןיימ ףיוא טרעהעגפיוא

 יי | - ..:ףורַאב
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 ןענעז ,רַאילּפמעזקענעררפ ןקיטכערּפ םענעי םימ טכענ ןוא געט יד

 ?נַארפ סָאװ ,םעד ןופ ץענערג יד רעבירַא טשינ עדנוקעס ןייא ןייק ףיוא
 | ;43101416 2:0001056 : :ןפור ןזיוצ

 ןזעוונעיורפ ןלעדיײיא םעד טָאה סָאד זַא ,ךעלנײשרַאװ רעייז זיא סע

 ןוא ןריפסקעש ןגעוו דיירו עשימרוטש יר יוװ רעקינייװ טשינ םרינָאּפמיא

 יד רַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןגָאלַאנַאמ ןוא רעדיל ענעדָאלעגנָא רעייפ שימ
 = + - .עּפוק םעד טליפעגנָא ןתעל:תעמ

 רעװַאקרַאכ ןגעוװ ט?יײצרער ךס א טָאה ַאיַאקצַארָאמַאד ַאירָאשקיװ
 =ינ יַאלָאקינ רעטמירַאב רעד טריפעג ןרָאו ענעי טָאה סע ןכלעוו ,רעטַאעט

 י .זָאקינקעגיס שטיװעיַאלַאק

 ;תובחר ןייז זיא קידנקוק ;םי גערב םייב קסײסָארַאװַאנ ןיא קידנעייטש
 ןוא ?עז ןימ ןופ ןשינעפיפ יד ןיב טרעדיושעגפיוא ןוא ןמרעדורעגפיוא

 בָאה --- ,טגָאלּפעג ךימו ןבָאה סָאװ ,תולאש יד ףיוא הבושת א קידנכוז ףוג

 ןפ טײג סָאװ ,סַאּפ םענרעניימש ןלָאמש ןםיוא םצעזעגקעװַא דיז דיא
 יד טזָאלענּפָארַא ,רעטעמ 19--- 10 א ןופ גנעל ַא ףיוא ןײרַא םי ןיא גערב

 ?עפליפ ןייק) טפיטשיילב א ןוא טָאנקָאלב א ןעמונעגסױרַא ,םי םוצ סיפ
 | :ןביירש ןביױהעגנַא ןוא (ןעוועג טשינ דָאנ ןענעז סרעד

 שע} םורַא ןעגנוגנידַאב יד .שמיוועיַאלַאקינ יַאלַאקינ רעטצעשעגפיפ,,

 געט 9 םימ בָאה דיא .טסנוק ןגעוװ ווירב ַא ןביירש וצו עקיטסניג ּפַאנק ןענ

 עניב יד זָאלרַאפ יא זַא ,יורפ ןוא ןרעשלע עניימ וצ טריפַארגעלעט קירוצ
 טימ ליפ זוא םי ןצרַאװש ןופ גערב ןפיוא ךיא ץיז טציא ;קידנעמש ףיוא
 5 ע װ עניב רער ןָא { ב ע ? ןַא ,ףוג ןוא ןצרַאה ןופ םידעפ עֶלַא

 ןופ קעֹװַא ןיב ךיא יו ,םעד רָאנ רעבָא .טשינ ? י װ/ ןֹוא טשינ ךיא
 עניב יד ףיוא ךיא בָאה ,קירוצ רָאי ןבלַאהשרעדנָא םימ קנַאבלוש רעד

 ,מײקכעלסעה ,טײקיזַאלטנעלאט הףיֹוא ןיולב ןסיוטשעגנָא ריז רעמערב

 -י ."מייקמערָא רעקיטסייג ןוא טײקיזָאלצרַאה

 ןגיוא עניימ ןיא זיא ,וװָאקינלעיניס ,רע זַא ,ןדלָאמעג ךיא בָאה רעמייול

 אר ךימ ,ןלעװ סע םעװו רע ביוא ,טלָאװ רעכלעוו ,שפנעמ רעקיצניא רעד
 | ...םנורגּפָא ןופ ןעוועט

 ---ןכַאז עשיטקַארּפ ןגעו } ד ע דר זַא ,טנרָאװעג םיא בָאה דיא ןוא

 :ימ ,ןֹוא תורוש יד שָא םיא ךיא) ביירש רַאפרעד ןֹוא טשינ ךיא ן ָא ק
 וצ ךימ ךיא לעװ ,רעטעּפש גָאט וַא ומימ ןענעײל יז טעוװ רע זַא ,קידנענ

 עוו רע ביוא ,ןוא ןעמיק לעװ ךיא ...רעפעּפש געט יײװצ טימ ןדקעמ םיא
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 ר ע ד עי ףייא ןרעפשנע ןֹוא ן ג ײ חשש -- ךיא לעװ ,ןעמענפיוא ךימ
 .ןלעטש רימ טעװ רע עכלעוו ,עגַארפ

 ..ופמלעמשַאב ,לָאקרַאכ ןײק ןעמוקעג ךיא ןיב םורַא געט ייװצ ןיא

 .ןײרַא רעמַאעטײטַאטש ןיא ירפ 10 םוחא קעװַא זוא ןפרַאק:פיזיוו

 רעד ףיוא ןַאלּפטעברַא םעד ןופ .ןבױהעגנָא ןיוש דיז טָאה עבָארּפ יד

 סיָאטסלָאש ןופ עבָארּפ יד טייג סע זַא ,טסוװרעד ךיז דיא בָאה טנַאװ

 .קוהד ןופ סױהַא טשרָאקָא ןַאד זיא רעכלעוו ,?תמ) רעקידעבעל ,

 ןטעבעג ןוא עטרַאקשיזיװ ןיימ רעישרָאּפ םעד ןבעגענּפָא בָאה ךיא

 רעיטרָאּפ רעד .ןשרַאװ ךיא לָאז יצ ןשפיװעיאלָאקינ יאלָאקינ יב ןגעדפ
 ?רער ךיא בָאה ריש רעטנפעעג רעד ךרוד ןוא עניב רעד ףיוא קעװַא זיא

 טָאה רימ יב ...עיציטעּפער רעד ןופ ןעגנַאלק עלײװ עצרוק ַא ףיוא טרעה

 לָאמַא טימ .ןעיירד זןעמונעג ריז טָאה ּפָאק רעד ןוא םעטָא רעד טּפַאכרַאפ

 .80 עּפַאנק רָאי ַא ןופ ריציפַא ןַא רימ וצ וצ םיײג

 ?ריא טפרַאד סָאװ ?ןָאט וצ ָאר ריא שגיליװַאב סָאװ ---

 .ןשטיוועיַאלָאקינ יאלָאקינ ףיוא טרַאוו ךיא ---|

 .ששיוװעיאלָאקינ יאלָאקינ ןיב ריא ---

 .סױהַא םיוק ךיא למַאטש --- ...וָאקינלעיגיפי ---

 טנָאז וָאקינלעיניס שטיװעיַאלָאקינ יַאלָאקינ ןיב ךיא !ַָאי ,ונ --

 .ןבָאה רימ ןופ טפרַאד ריא סָאװ ךדעלכַאז

 ."יקסווערָאמ , :סייה ךיא ---

 ?רעטײװ זיא סָאװ ...םענעגנָא רעײז ---

 | ?וירב ןיימ ןטלַאהרעד טָאה ריא ---

 הילת רעד ןופ רענעמונעגּפָארַא ןַא יװ ןעזענסיוא יאדווא בָאה ךיא

 ?טרָאּפ רעד רעבָא ,ןעשעג שלָאוו םורַא שונימ  ַא ןיא סָאװ סיײוו רעוװ ןוא

 | וה .עניב רעד ןופפ טרעקעגמוא ךיז טָאה רעי

 ןיא םיא וצ ןעימַאב ךיז ןסעבעג טָאה ששיװעיאלָאקינ יאלָאקינ ---
 ןײז רע טעװ םורַא 20 שונימ ַא ןיא הקספה רעטשרע רער ןיא .טעניבַאק

 עבָארּפ יד ןסייררעביא .גנוקידלושטנַא ךייא ייב טעב רע .טסניד רעיא וצ

 רע טלָאװ ,עבָארּפ רעד רַאֿפ טמוק ריא ןעװ .ךעלגעממוא רַאֿפ רע טלַאה

 ךיז דיא טליװ ...ןעמענוצפיוא דייא/ ידכ בייהנָא םעד טגײלענּפָא ןרעג

 | =" ?ןײרַא שעניבַאק ןיא ןעימַאב

110 



 ?ןצמוא טָאה -- ?רָאינעפ;ןװָאקינלעיגיס וצ ןעמוקעג טנעז רוא ---

 .ךעלטייד ןוא רָאלק טרער ָאש --- ;ריציפָא רעד ןפורעגסיוא ןדירפ

 ןוא "יאלָאקינ ןעמָאנ ןטימ "קָאנעב) א ןיא סָאד :סיוא ךיז טזָאל

 ומניימ עמ ןוא "װָאקינלעיניס ,, טגָאז זעמ זַא ,קיטכיזרעפייא דימת זיא רע
 זַא ,גנוטּפױהַאב רעטלַא רעד וצ עיצַארטסוליא עקיברַאפ א .םיא טשינ

 . ..."םינב עניילק טפָא ןבָאה סעטַאט עסיורג,

 םײלגַאב עינָאריא רעטכייל ןופ ?כיימש ַא טימ םָאה רעיטרָאּפ רעד
 ,םקוקעגנָא ךימ טָאה ןוא עזַארפ עזייב "ס'רָאינוי --- ווָאקינלעיגיס,, םעד

 .פעניבַאק םוצ ןײגכָאנ םיא לעװ ךיא זַא ,קידנמרַאװ

 ;עג ךיא בָאה -- ןרעקמוא םורַא 10 םונימ ַא ןיא ךיז לעװ דיא ---

 | | | .ןדלָאמ
  טשינ עזוַאּפ רעד וצ םעװ ריא ביוא רעבָא ,שקיליװַאב ריא יװ ---

 . ונ פימ .עבָארּפ רעצנַאג רעד ןופ ףוס ןכָאנ יֹוװ רעירפ ריא טעװ ,ָאד ןײז

 .ןדער וצ טייקכעלגעמ יד ןבָאה טשינ ןשטיװעיאלָאקינ יאלָאק

 . .רָאלק רימ) זיא סָאד --
 ןײמ :טשינ לפײװצ םוש זיק ...רַאוטַארט ןפיוא סױרַא זיב ךיא

 םענופ גנוטלַאה ןוא ןָאט ןיא .ילבפיוא ןופ זרָאב ַא ףיוא ןלַאפעג זיא ווירב

 ?לעיניס ַאזַא ..."!אבה ךורב , רעכעלדניירפ ַא ןעגנולקעג םָאה רעיטרָאּפ

 טָאה רע ..טכיל םימ ןרושַאנ:רעלטסניק עקיצרַאהסיײה ,עגנוי טכוז ווָאקיג
 עקידשפנ:תריסמ עצנַאג ןיימ ,תמא ןצנַאג ןיימ טליפרעד תורוש עניימ: ןיא

 ןיא ...טפו9 ריא ךָאנ טפַאשקנעב ןיימ ןוא טסנוק רעד ןיא טייקטבילרַאפ
 ;םימ א ךיא ןיב 29 ןיא ןוא ןעמענפיוא דימ רע שעוו םורַא טונימ 8

 ...רעטַאעט ןיא רעפעברַא

 !טעבעג ןימ ףיוא םענ !הליפת ןיימ רעהרעד ,טָאג רעסיורג ,מָאג |

 !התפת ונק בוטח ךרצואו חתּפ םימש ירעש

 28 וצ דָאנ ןעמ ןָאק ןטלַאהסיוא סָאװ ,שינעּפַאלקצרַאה ַא םימ

 טשינ ןיא רעישרָאּפ רעד .רעטַאעט ןיא טרעקעגמוא ךיז ךיא בָאה ,רָאי

 ...לקנעב ןקידרעירפ ןפיוא םצעזעגוצ ךיז בָאהֹו ךיא .רעמיצרערָאפ זיא ןעוועג

 : -...ןקידנע שונימ עדעי ךיז ףרַאד טקַא רעד

 ןיימ ןָאמעג ּפַאלק ַא ּפָאק ןיא רימ טָאה --- ??טכערניוװ ןוא !ונ,

 טונימ 15--10 יװ רעמ טציא עוו װָאקינלעיניס :קיטייוװ רעשינָארכ

 / שםימ !גהָאזַאב טשינ טנייה ךיד טעװ רע ביוא ןוא ...ןטלַאה טשינ ךיד

 - רעפיט ןיא'ס ..םסַאג ןיא ןקיטכענ ושסעוו ,ןפָאלש וצ טייקכעקנעמ ַא
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 ריד ןוא ל?דנגער רעקיטסבראה א ןפיג ןָאק'ס ,טלַאה זיא'ס ...טסבראה

 ...םי ןצרַאװש ןיא ףיש !פיוא ?ּפענ רעד יװ ױזַא םירעדעג יד ןקײװסיוא

 :ישזָאװַארּפ טקנוּפ ןופ ןבײהנָא ומזומ ןווָאקינלעיניס שימפ סעומש םעד

 !טכערסנבעק ,ָאװטסלעש

 טָאה רעיטרָאּפ רעד .טלַארּפעצ טיירב ךיז טָאה עניב רעד ןופ ריש יד

 .רעליּפשיוש עכעלטע םיא רָאנ ןוא ןזיוװַאב ךיז

 טימ רעיטרָאּפ רער שגָאז ?טרעקעגמוא ןיוש ךיז טָאה ריא ---

 ,םלדיזעגסיוא ךימ טָאה שטיװעיאלָאקינ יַאלָאקינ :לכיימש ןבעלדניירפ ַא
 .ןיוש טייג רע .טגעה יד ןֹופ טזָאלעגסױרַא ךייא בָאה דיא סָאװ

 :ענסייא בלַאה װָאקינלעיניס ןענַאטשעג זיא לעװש טייז רענעי ףיוא

 .עגַארפ א ףיוא ןצימע טרעפטנעעג קיטנָאק .ריט רעד וצו ןפיירד

 םייכב ,גנַאגסױרַא םוצ ןָאפעג סיר א ךיז ךיא בָאה ןגיוב ןופ ?יימ

 .קישטזָאװזיא רעקידרעפייװצ ַא ןענַאמשעג זיא רעטַאעט

 העש עבלַאה עּפַאנק ַא ןבָאה רימ !ילפ .רעלענש סָאװ ןַאב םֹוצ ---
 .גרוברעמעּפ ןייק גוצ םוצ

 ומייצ ןייק רשפא ...טשינ ךיא סייוװ טכַארטעג טָאה ווָאקינלעיניס סָאװ

 ןוא טכַארמעג טמיטשַאב טָאה רעיטרָאּפ רעד .ןטכַארש וצ טאהעג טשינ

 .ןענופעג טשינ גנורעלקרעד ןייק

 סָאװ עדוי ימ ןיב ךיא זַא ,ןטכַארט טמיטשַאב טעװ רענעיײל ןיימ

 יד וצ ןרעקמוא רענעייל יד ןופ רעוו ריז טעוו רשפא ...םדא ארּפ אראפ

 יד ןענָאמרעד רעטייווצ א טעוו רשפא ?ךונח ןטלּפירקרַאפ ןגעװ ןעלטיּפַאק

 ,ןעזרעד רשפא טעוװ זיא סע רעװ ןוא ?"ןענרויטקָאנ,, יד ןגעװ דעלמעלב

 רעמאעט סװָאקינלעיגיק ןופ לעװש ןפיוא םנעדיצניא םעד םטָא ןיא זַא

 ןופ ,ןשינרעדײלש עניימ ןופ עידעגַארפ עצנאג יד טליּפשעגּפָא ךיז טָאה

 ?ייקירוצ} ןוא ןיהַא ,, ןיימ

 ,טכיזעג סרעטָאפ ןיימ ןגיוא עניימ רַאפ טַאהעג קידנעטש בָאה ךיא
 רעד יװ רעפיש ךָאנ ןוא .גרוברעשעּפ ןייק ןרָאפ טזָאלעג דיז בָאה דיא תעב

 ד זַא ,ןויער רעד טגָאלּפעג ךימ קיטיײװ טימ טָאה ןסיוועג ןופ רעשיצ

 רעד זיא סָאװ ,סניזַא סעּפע ןופ ןסײרקעװַא ךימ ןלעװ ןשטלעו עדמערפ
 .רעומכעלעג ןזָאלגרַאז ןיימ ןופ ,שטנעמ ןימ םוצ טפאשביל ןימי ןופ רקיע

 הבישי ןייק בָאה דיא םגחו --- שייקשיריי רעקידרוחב:הבישי זופו ?יפעג סָאד
 רעד זולב טשינ ןייז וצ םניישעג רימ טָאה -- ןעועג טשינ ןגיֹוא יד ןיא

 ןיימ ןופ --- אליממ ןוא ?לכב ןבעל ןיימ ןופ דוסי רעצנַאג רעד --- !רקיע ,.

 | | -  -.טפסנוק רעד ןיא !בעל
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 ;ימש ןקימורא ןיא טסימ {קיּפעלק ןופ ןפָאלטנַא דיא ןיב םוטַאב ןיא
 רעײז ןבָאה סָאװ ,םידמושמ עכעלטע ןעזרעד ךיא בָאה וָאקרַאכ ןיא ;רעג

 ."ןזדניל , לּפעט א רַאפ !בעגעגּפָא טייקשידיי
 .ןגָארט ןגיוא יד ןיהוול ןפָאלשנַא ךיא ןיב לּפעט םעד םָא ןופ

 ;יגרעד טפרַארעג בָאה ךיא ווז ,ןיהַא ןגָארטעג ןבָאה ןגיוא יד ןוא

 | | .ןעגנַאגרעד ףוס ?כ ףוס ןיב ןוא

 .ןדַאקירַאב ערעווש ןגעלעג רָאנ ןענעז געװ ןפיוא רעבַא



 רורב-ןעילימַאפ .זא

 ?םיוהַאב רעמכירעגמוא זַא רַאפ רענעייל םעד ןזײװסיױא ךיז זומ סע
 ;ליװ} רעטערנירגַאבמוא זןַא יוװ זעזסיוא קפס ןָא ךיוא שעװ סע ןוא גנימ

 :עעשעג עקידרעטייװ יד ןרעדליש ָאד ?יוו ךיא רעבָא ,סקָאדַארַאּפ "ירעד

 :רעביא רעד רעטנוא ,רימ םורַא ןסקַאוװנָא ןביױהעגנַא ןבָאה עכלעוו ,ןשינ

 (ןגָאז רימָאל ,"ל ז םג רעדָאו *? רו 2, ןוא "ן לי וו, ...זַא ,גנוגייצ

 ןענעז יז :רע ס ך ַָא ג .עבשמ ןייא ןופ ןטײז ייװצ ןענעז סָאד ---

 { צ נג ַא ג ר ע ר ןפטיײװצ םעד רענייא ;קיגנעהּפָא ןטייוװצ| ןופ רענייא

 ןעמ ןָאק "ם װ פט א פ- ןכעלדיײמרַאפמוא , ןופ ןרוּפש ןוא םינמיס  .ייז

 ןופ ןקורדסיוא יו ,קוק זטשרע םייב סיוא ןעעז עכלעוו ,ןלַאפ ןיא ןעניפעג
 :ןלכ ןופ ןלַאפ ךיז רַאפ ןבָאה רימ ווו ,ָאד .טרעקרַאפ ןוא ...ןליוװ ןטסעפ

 :ַאב ןרעפיט יב --- ןקעדפיוא ןעמ ןָאק ,70 ַא פ װ צ ןזיטב , טשרמ

 זַא ,טכַא ןיא ןעמענ זומ ןעמ) | ? י וו סנשטנעמ םער --- ןטכַארט
 -- אקווד טשינ ,ףירגנָא ר ע װי ם ע ר ; ַא --- אקווד ואל זיא לי

 רעקידתונשקע ןיא -- ךיוא טסָא טקעטש ןליוװ ...םידי ישעמ ,ט ַא ט

 רס ַא ןא א רעיוד סיוא ,טײהנטלַא הע גסיוא
 םגה זַא ,ןזָאקסיױא זילַאנַא ןרעפיש ַא ייב ךיז טעװ ייטייקילעפוצ , ןופ ןלַאפ

 ?וצ טנָאקעג טשינ רעבָא רע טלָאװ ,לַאפוצ ןופ אצי:לעוּפ ַא ןיא לַאפ רעד

 | .רעיודסיוא ןָא ןעמוקדנַאמש

 ןעגנוגנידַאב יד ןיא יוזַא יװ טרעדפישעג טיירב ןוא יונעג ןבָאה רימ

 רעזדנוא טָאה ("ךעטרַאפ סעמאמ דעד יב ,,) ןרָאי עשרעדניק ענייז ןופ

 .ןליװ ןופ רוּפש ןדעי ןרָאלרַאֿפ רבר לעב

 סָאד ןטייקירעוװש ,תונויסנ עכלעוו רעביא רעטעּפש ןעזעג ןבָאה רימ

 ןייז גיוא זופ קידנזָאלסױרַא טשינ ,טזײרּפשעג טָאה ל?גניי עזָאלנליװ רעירפ

 רעטָאפ -- עקיבופש יד זַא ,ןרעוװ טנָאטַאב זומ ָאד .ליצ ןוא לַאעדיא
 :סיוא טשינ םעװ רע זַא ,שגייצרעביא ןעוועג ןענעז --- םיבורק ,רעמומ

 ןוא געװ ןיז ףיוא ןעמיוצ עקיכעפש ןוא *ןענַאיּפרַאקס , עלַא יד ןטלַאה
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 :עפ ןיא רָאי יירד יד ןֹוא ...םיהַא ,ייקירוצ , ןפיולוצ זעמוק רעדיוו טעוװ

 יד וצרעד .םורַא ןעמעלַא תולעּפתה ןיא טכַארבעגנײרא ןבָאה גרוברעש
 -- "קסװָאלװַאּפ השעמ יד ,ךוזַאב םוָאטַאמלָאר :םיטרּפ עלופטקעפע

 ןוא ,ןמָארעגרעבירַא קיטליגדנע ןיא לעווש רעד זַא ,ןעזעגסיוא טָאה סע

 ןוא .םימי עמייוו רעביא ןעמיווש שזָאלענקעװַא דיז טָאה ""רלעה , רעזדנוא

 !'םרשפא , עלַא וצ ףוס ַא .םוטַאב ןייק שזַא קעװַא ךיז טזָאל רע :הוח דכ

 עניב יד זָאלרַאפ ךיא ,, :םוטַאב ןופ עמַארגעלעש ַא לָאמַאטימ טמוק
 ,תועמשמ ,ןכַאל םעמומ:סחעטעפ ,ןעלבוי עמַאמ:עטַאט .?לָאמעלַא ףיוא

 ;רַאפ ,זיא ?טסיטרַא , םוצ גנושכַא עדעי -- ?םידידי ...ןפסיופ יד ןיא

 .טניוו ןפיוא ביוטש יװ ןדנווװשרַאפ ,טקלעװרַאפ ,ןטָארטעצ ,ךיז טייטש
 ןַא ,רעמעשטשעיּפעצ ַא ,דיחי:ןב רעטעװעלַאבעצ ַא פייטש ןגיוא יד רַאפ
 :רַאפ םיא זיא סָאװ ,םויק !ײז אנקמ רָאנ ןיא ןעמ ןוא רעטלשרעצעגסיוא
 ;שןַארד ןוא ןטַאװַארק ענעדיײז ענייז ,קיטלױװ ןייז ,טײקטַאז ןייז ,טגרָאז
 / .טָאטש רעד רעביא ןרָאפמורַא עז םיא טגלעפ ןעמו עכלעוו היוא ,סעק

 ;קע ןיײמ ןופ ךַאלפ עטשרעביוא יד רָאנ ןעוועג זיא ץלַא סָאר רעבָא
 ןכעלרעסיוא םער רעטנוא .געפ ןוא ןכָאװ ,םישדחו עגעי ןיא ץנעטפיז
 ןָאק ךיא ...דנוװ עפיש ַא טרעטייאעג ןֹוא טקיטולבעג טָאה ייקיטליוװ;
 ?ךיא ןיב רעװ :טסווװעג טשיג בָאה ךיא .ןרעדליש טשינ רעטרעוו ןיא סע
 ;סיוא ןיא רעכלעוו ,שטנעמ ןקירעי;26 ןופ עידעגַארמ עפיש ןוא ערעווש ַא

 .ןדָאב ןדעי ןופ טלצרָאװעג

 ?יילזמ?םילש א,

 . ןלזמ -- זיא ל?זמ:םילש

 עלא געװ ןייז ףיוא ,טפמעקעג '?זמ , ןייז טםימ גנַאלנרָאי םָאה רע
 ..טרעפעמשעצ ןעגנהעטש עלַא ,טקישײזַאב ןשינרעדניה

 ;עמש ַא ןגעלעג ןיא ןבעל ןגנוי ןייז ןופ פאמפע םענעבעגעג זפיוא רעבָא
 .ןֿפיװ ןייז ןופ ןצענערג יד ןיא ןעװעג טשינ ןיא ןקיטײזַאב עכקעוו ,גנור
 סָאװ ,ןלייט יײװצ יד ןופ ענייא ןצרַאה ןופ ןסײרסױרַא טזומעג טָאה רע
 רעדָא -- :סנָאקעג טשינ יז ןבָאה ןעלקיװטנַא ךיז ןוא ןבעק ןעמַאזוצ
 !רָאיטקַא םעד --- רעדָא ,דיי םעד

 !ןבעל ןייז ןופ טלאהניא רעצנַאג רעד ןעוועג זיא "רָאיטקַא;
 ?סנױזַא סָאד ןיא סָאװ ?ייריײ, -- ןוא

 יד ןופ סנטָאש ערעשצניפ יד יֹוװ ,רעמ טשינ ןעוועג סע ןיא טלמעד
 .ןגיוא ענעקָארשרעד סנטַאט םעד ...ןֹוא ךעפסעג עגנע

112 



 . !עדריװ עכעלנעזרעּפ :"טייקיניילק ,, ןייא ךָאנ --- ןוא

 יג ...םלעוו רעד ףיוא ןבעק םיא ןזָאל וצ יאנת ַא ןלעטש ןפרוווסיוא

 !ןיינ --- קידיירפ ןוא טכייל ןרעוו ץלַא לָאמַאטימ טעװ ,רָאנ רע

 !ןבעגכַאנ טשינ ןפרוווסיוא יד טעוו רע

 םישדח ענעי ןופ םירוסי יד ןייטשוצסיוא !רענעייק ,ןליװ --- זיא קָאד

 ...ןליװ םענרעזייא ןַא ןבָאה טזומעג ןעמ טָאה

 טסערפ סָאװ ,קזמ:םילש רעמעװעלַאבעצ ַא יװ ךיא בָאה !עזעגסיוא ןוא

 קיטפיווו וא ןבעל ןופ םיגונעת ןוא ןדיירפ עלַא טסינעג ןוא טפיוז ןוא
 :;עג -- ןײלַא ךיז ךיא ;טכַארַאפ ףיפ קפפ ןַא ךימ ןבָאה םורַא עלַא

 .ןטלָאש

 געלפ ?מיה ןקיגָאמײב םעד זַא ,ױזַא ןעוועג ךיא ןיב ךעלקיפנמוא ןוא
 ןופ ןייפשפיוא געלפ ךיא :ךעלבעטשכוכ ץנַאג .ןקוקוצנָא ןדיימסיוא ךיא

 ?םיֹוא ךיז ןביוהנָא טגעלפ גָאט ןופ טכיל םָאד תעב ,טכַאנרַאֿפ רענעלעג
 ?קָנײרַא .ןסַאג יד רעביא ןכײלשמורַא ךיז ךיא געלפ ןטָאש ַא יװ .ןשעל
 ןכערּפשעג ןריפ ןוא ןגיוא ענעסָאלשעגבלַאה םימ ןציז ,עטנַאקַאב וצ ןעמ

 ?ריפ ?יירד --- םישדח עגנַאל ךרוד ןענעז ױזַא ...םוקמוא ןוא ןבעל ןגעוו

 ?סקעז
 טָאה קסנימ ןיא .קסנימ ןייק טסַאנוצ ןרָאפעג ךיא ןיב רעשניוװ םעגעי

 ןעלפיּפַאק יד ןעמעוו ,רענעייל רעד .ןעזוק ןיימ ,עזיימהעג עשַאס טניוװעג

 ןיא עשאס זַא ,סײװ ,ןבילברַאפ ןורכז ןיא ןענעז ןרָאירעדניק עניימ ןופ

 םולפנייא ןקידנרידיצעד א טאהעג ןוא רעיצרעד רעכעלטננייא זיימ ןעוועג

 ?יורג ַא ןיא טעברַאעג רע טָאה קסנימ ןיא .רעטאעטפ וצ גנַארד ןיימ ףיוא

 :טםֹוג קיסעמשינמלעההאפ ןעװעג ןיא ,(יָאקסנַאדגָאקסװָאזַא) קנַאב רעס

 יא ,ןכורבסיוא ערענָאיצולַאװער עמערטסקע עקילָאמַא ענייז ,טריאופיס

 :עלַאב ןֹופ ןרעסַאװ עליפש יד ןיא ןײרַא ןענעז םישעמ ןוא ןעגנוגייצרעב

 ןטלַאהסיוא טפרַאדעג ןוא ןיז ייוװצ טַאהעג טָאה רע .ץנעטסיזקע רעשישַאב

 ןגעו ןוא "הרות, ַא זיולב ןרָאװעג "םזיפקרַאמ , אליממ זיא .החּפשמ יר

 .ןעװעג משינ דייר ןייק ןיֹוׁש ןיא ייקיטעפ רערענָאיצולַאװער

 ןעמיקנעמַאזוצ ךיז ןגעלפי סע וע טקנוּפ ַא ןעוועג זיא םייה ןייז רעבָא

 .רעפייוו קאסיא --- יז ןשיװצ ןוא ""דנוב , ןופ רעופ
 :עעזעגנָא ןופ םינָאדװעסּפ רעשירארעטיל רעד ןעוועג זיא עשיו

 יקסשיייוער רעוט | ב םענ

 ןפערַאדעג טלַאװ סָאװ ,מיײקבכעלנעזרעּפ ַא ,רוגיפ ַא ןעוװעג זיא סָאד

 ענעי ןופ עמכישעג יד ןביירש רימ ןעול ,לטיּפַאק רעד נוזַאב ַא ןעמענרַאפ
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 ;כַארטַאב רעשיטילַאּפ:ךעלטּפַאשלעזעג ןופ רעפרַאװנײש ןרעטנוא ןרָאז

 ןלעװ רימ תעב ףד ןייא טשינ ןעמענרַאפ טעװ טלַאטשעג יד רעבָא .ןעגנופ

 =נוא ייב !סעצָארּפ עשירעפעש יד ןיא ךוהברעביא ןופ לעוש םוצ ןעמוק

 .רבד לעב רעזר

 ןיא ךדעל'םירדח עכעלטימעג יר ןיא ןעזיימרעג עשַאס ייב קסנימ ןיא

 ןעוועג ?2 םדוק רימ רַאפ רעטייוו זיא --- "*ַאקװָאכַאיל , ףיֹוא --- םָאמש קע

 געט:רעבָאטקָא יד ןיא "רָאטַאנרעבוג רענקיװ, ןופ רוגיפ ערַאדנעגעל יד

 טליפעג ךיז געט עכעלטע ףיוא מָאה טכַאמ עשירַאצ יד תעב ,רָאי 1909 ןופ

 :ַאב ןיא טָאמש יד ןוא רעבָאטקָא 17 ןופ טסעפינַאמ ןכָאנ תושלח ןיא יו

 געט ענעי זיא רעשרעהמטסקלַאפ רעד ...קלָאפ, ןכרוד --- ןרָאװעג טשרעה
 םעד םיא ןבענ ןפורעגנָא ךָאנ טָאה ןעמ) יקסשיניוועד קיזײא --- ןעװעג
 : .("ןרעטש , :ןעמָאנ

 :עג ןייז וטָאה ,טנעקַאב רעטעּפש 9 רָאי ַא םיא טימ ךיז בָאה ךיא זַא

 .טריגירטניא ןוא טריסערעטניארַאפ ךימ ,ךיז טײטשרַאפ ,טלַאטש
 ,זיוה ןיא ןדנוא וצ ןײרַא רעירפ ייװצ -- רָאי ַא םימ זיא רע ןעו

 טָאה רע .גרובכרעמשּפ ןופפ ווירב ַא םעניימו ןזיוועג רעטימ ןיימ םיא טָאה

 ,שידיי ַאזַא טביירש , ;עגַארפ רעד טימ טשַאררעביא .רעטומ ןיימ טלמעד

  ףליִשֲעג טָאה רע ןוא *?שיסור טליּפש ןוא ןעמַאמ ַאזַא ןופ דניק ַא זיא

 טנפעעג ךיז ןטלָאװ סע ןטנָאזירָאה עקיטכיל ןוא עטיירב ַארַאפ סָאװ טדער

 רע טָאה -- ?שנַאלַאט ,)} תוחוכ ןֹוא ןסיװ ןיימ ּפָא ביג דיא ןעוו ,רימ רַאפ

 יוזא ךיז םקיפיונ רעכלעװ ,רעשַאעפ ןשידי םעד -- (טגָאזעג קפס ילב

 | .רומלוק טימ ןשטנעמ ןיא

 ןיוש "יסניוועג סיורג, א ןעועג םירובד סרעמטייוו זיא ןרעטלע יד רַאפ

 ןוא ..די א תועדה 529 ךָאד ןיא רָאיטקַא רעשידיי ַא סָאװ ,םעד בילוצ
 !דמש -- ןופ הנכס יד ןלַאפּפָא שטָאכ לָאז ָאט ,"רָאיטקַא , ָאי ןיוש ביוא

 טימ ןַא ,סייוו ךיא .זדנוא ייב תיכשזב ַא {רָאװעג רעמייוו זיא ױזַא
 זיא רע טפָא יוװ רעבָא .ןכערּפשעג םעד זנעװ טַאהעג רע פָאה רעטומו רעד
 לָאמ ןײא ןייק .ךיז םער ןגעװ ןוא טשינ דיא סײװ ,זיוה ןיא ןעוועג זדנוא ייב

 | .טכַארטרַאֿפ טשינ
 ,טסוװעג ןוא קסנימ ןיא ןעשַאס ייב םיא טימ ךיז ךיא בָאה טשנעקַאב

 עטכער, יד קידנעייז ,טיבעג:רוטלוק ןשידיי ןפיוא ךסי ַא רעייז טיש רע זַא
 ..ןיקצעלק םירָאב רעגעלרַאפ םייב "טנַאה

 ןופ וטרעהרעד ךיא בָאה טפַאששנַאקַאב רעטשרע רעזדנוא ךָאנ ץרוק
 ךיא זַא ,טלָאװעג םלָאװ ןוא סעמַאחד ייווצ ןבירשעגנָא טָאה רע זַא ,םיא
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 רע טָאה ,רימ דיז טכוד ,טנװָא ןקיבלעז םעד .עטצעל יד ןרעהסיוא לָאז

 ."ןעמימש םעד,} םנעײלעג
 ןביז רָאי ַא ןיא ןצעזרָאפ רימ ןלעוו ,רענעײל ,תורוש עקיזָאד יד

 ,םעד רָאנ ריביס ןיא קעװַא רעטײװ זיא 1912 ןיא ...1918 םורַא ,ךרעק

 ,עיצַאריּפסנַאק ןופ םויק םער ןטלַאהסיוא טנָאקעג טשינ רעמ טָאה רע יװ
 ןיא ןדלָאמענ ךיז טָאה רע .רָאי ןביז עצנַאג ןיוש שרעיודעג טָאה רעכלעוו
 :עג טקישראפ ןוא תושר ריא ןיא ךיז ןבעגעגרעביא ,עירעמרַאדנַאשז
 ןגיױב םעד :טרּפ ַא .קסרַאיָאנסַארק ןייק ,"חרזמ זשייוו ןפיוא, --- ןרָאװ
 ;רַאדנַאשז רעד וצ גנורלעמ יד ןבירשעגנָא טָאה רע ןכלעװ ףיוא ,ריּפַאּפ

 רימ ווו ,עשמערַאז ףיוא ,למיילק:םימשב ַא ןיא טפיוקעג רע טָאה ,עירעמ
 - .יאמ שרוח ןופ גָאט ןקידרעמוז ַא ןיא טריצַאּפש דנַאנַאב ןבָאה

 ףיוא .קורדניא ןפיש ַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה "רעמיפש רעדע

 רענעטלַאהַאכבטשינ ןופ ןקילב םימ ןקוק ןביױהעגנָא ךיא בָאה ןרעמייוו
 | .תולעּפתה

 -- רעבָא

 זא ןיא .ןלירב ערעדנַא ךרוד םיא ןעזרעד וצ זיא ןעוװעג טרעשַאב
 .'ַאריא , -- יז ןעמ טָאה זפורעג .הבוהק ַא טַאהעג טָאה עשַאס .טכיל רעדנַא

 :שומנעמ עמסקיטכערּפ יד ןֹופ םעניא ,ןַאס א טאהעג טָאה ַאריא

 ףיוא ןפערפ ֹוצ ןעמוקעגסיוא זיא סע ןעו זיא רימ עכלעוו ,ןרַאלּפמעזקע

 ;ירעי;90 רעקידחעפייוו ןייט ךָאנ רעטציא ךיא סיײװ סָאד .געווסנבעל ןיימ

 .גנוראפרעד:סנבעל רעק

 ךָאנ ןיב ןשנװָא ןציזּפָא ,טסַאג וצ יז וצ ןעמוק ריא געלפ טלמעד

 ןופ סעמעטפ ףיוא ןריפוקסיד ,ןסעומש עגנַאל:ןהעש ןריפ ,טכַאנ רעבלַאה

 ןעגנַאנַאב טשינ ךיז ןעמ זיא קפס זָא ,רוטַארעטמיל ןופ ,טסנוק זופ ,ןבעל

 טשינ ןפוהסיורַא טזומעג ןבָאה ןעגנוגָאזסױרַא עניימ ןוא ,קיטילַאּפ ןָא
 ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ןופ זיירק ןיא האנש רשפא ןוא סורדרַאפ ּפַאנק

 סַאריא ייס ,רעטייוו ייס רעבַא .ןרענָאיצולָאװער ש'שקַארּפ ןיא שיטערָאעמפ

 ...ןדַאר'ופ עניימ ןגעק הזנור עטסדנימו ןייק ןזיװעגסױרַא טשינ !בָאה ןַאמ
 ןופ רעקידיײטרַאפ ןייק טשינ ןוא רענָאיצקַאער ןייק טשינ זיא רע ---

 ךיז ןשנװָא יד ןופ םענײא ןיא טָאה -- טלעװ רעשיטסילַאשיּפַאק רער

 ;גוא ֹוצ טָאה רע -- ,(ןַאמ סַאריא ןסייהעג וטָאה ױזַא) ריאמ ןפירעגּפָא
 ;קעיבָא ענעי ןופ ןעמָאנ ןיא טדער רע ,גנויצַאב ַא ןשייהנגעלעגנַא ערעזד

 ןיא עטציהעצ ,גיוא ןופ סױרַא זזָאל רימ עכלעו ,ןתמא ןוא ןטרעװ עוויט
 ןוא ןתמא עקיזָאד יד ןסיױטשּפָא ששינ ףרַאד ןעמ .ןפמַאק ערעזדנוא
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 .ןײז טלָאמעג טשינ ןָאק םזילַאיצָאס זופ

 .עסיװעג ףיוא ריא טנָאק עיצולָאװער רעד -- ןפורעגסיוא גנולצולּפ רע
 ,שַא ףיוא ןביירעצ ךיײא ןָאק עיצולָאװער יד ןוא ןדָאש ןעגנערב ןּפַאפע
 טנעז ,ןרעפנעענרעד ליװ עיצולַאװער יד עכלעוו ,טלעוװ רעד רַאפ רעבָא

 ,ךייא ןופ טלַאה ךיא !טנַאה ןיימ ךייא טַאנ .שטנעמ רעלופטרעול ַא ריא

 .םושעמוא ןוא קידנעטש ןביל ךייא לעוו ןוא ביל ךייא בָאה ךיא

 ןעשעג ןזיא עיסוקסיד רענעבירשַאב רעד רָאנ ייװצ רערָא גָאט ַא ןיא
 ןשטנעמ ושיוװצ ןעגנויצַאב ןופ םיללכ עֶלַא טיול טָאה סָאװ ,סנױזַא סעּפע
 ןעמוקעגסיױורַא רעבָא ,"לַאדנַאקס , ַא ןופ ביױהנָא ןַא ןייז וצ טניישעג רימ
 .שרעדנַא סעּפע רָאג ןזיא

 טָאה ,רעלשסניק ַא המשנ רעיא ןופ ןרעביפ עלַא טימ טנעז ריא --

 ,5ךימש ַא טימ ,29 רָאי ַא ןופ יורפו ענייש:דליבו ַא ןעוועג זיא ַאריא
 ןיא ןײגײברַאפ קיטליגכײלג זַא ,ױזַא םינּפ ריא ןטכױלַאב שממ טָאה סָאװ
 םעיסוקסיד ענעכירשַאב יד תעב דיר עקימַאלפ יד .דעלגעממוא ןעוועג
 :עננָא יװ ,טײז ַא זיא ּפָאק םעגייש ריא קידנטלַאה ,ןרעהסיוא יז פנעלפ
 עסעיּפ ןייז טנעײלעג םָאה רעטייוו תעב .עצײלּפ םנצעמע ףיוא טרַאּפש
 ןבָאה ךימ ...קרעוװ םוצ תוכייש ַא טָאה יז זַא ,ןָאשעג טכַארט ַא דיא בָאה
 ןעוו ,גנוקיצטנא ןוא קילג טימ ענעסָאגעגנָא ,ןקילב עריא טשַאררעביא
 ,ןטלַאמשעג ,ןטנעמַאמ ייר ַא ןגעוו זעגנוקרעמַאב עסיוועג טכַאמעג בָאה ךיא
 ,ךס ַא טאהעג בָאה ךיא .טעדנײרפַאב ךיג רָאנ ריז ןבָאה רימ .םענעצס
 ,ןעיורפ עגנוי ענייש טימ םפַאשדניירפ רעסייה ןוא רעפיש ןופ ןלַאפ רס ַא
 ןיא ,לכיימש ןיא ,קילב ןיא ןעװ ,לַאמ רעפשרע רעד ןעוועג זיא ָאד רעבָא
 .סָאװ --- טשינ סייוו ךיא ...טליפרעד ךיא בָאה טנַאה רער ןופ קורד

 ,ןקָארשרעד ןוא טרעשישרעד ןעוועג ןיא ןיב רעטַאעט רענדָארג ןיא
 :ָאנ םעד) זעיורפ ייב "גלָאפרעד, ןופ טסילַאיצעּפס רעד ױזַא יוװ קידנקוק
 .ןגלָאפרעד ענייז שכיירגרעד (ןפורעגנָא ותעשב ךיא בָאה ןעמ

 ןביפבעג ךיא ןיב ןעגנולעטשטסעפ ןֹוא ןקורדנייא רענדָארג עניימ ןופ
 ןגלָאפרער ענעי ןופ םיבעג םסָאד זיא רימ רַאפ זַא ,גנוגייצרעביא רעד יב
 ןיימ ףיוא תעב ,לײוו ,רעסעלש ןעצ עלַא ףיוא ןסָאלשרַאפ קיבײיא הףיוא
 ;םיוא ןא ןעזרעד ךיא געלפ ,טייקמיטניא וצ טירש ןטסטַאקילעד ,ןטסנעלק
 םעד ןרעהרעד רעדָא ,ןגוא יד ןיא טײקנקָארשרעד ןוֿפ קורד
 ןרעוװ פרידיווקיל "ףירגנָא , !יימ שגעלפ -- "?ריא טופ סָאװ, :רעטסילפ
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 =:ןמ יד תעכ .ןילרעב ןיא ...ןרָאי עגנַאפ טבעלעג ךיא בָאה ױזַא) .שרוש ןיא

 ןוא ופײקיזַאלרעדניק ןופ טסילַאיצעּפס םוצ טרַאנעגנײרַא ךדימ טָאה רעט

 ךיא סָאװ ,ןגַארפ קילדנעצ ייװצ ַא ףיוא ןרעפטנע םיא טזומעג בָאה ךדיא|

 בָאה ,מַאהעג טשיג ףירגַאב םוש ןייק םינינע עכלעזַא ןגעוװ ןַאד זיב כָאה

 :טפור ןעמו סָאװ ,םעד ןופ טשינ סייוו דיא ...זַא ,ןפכַארט ןביײהעגנָא ךיא |

 ."עביל,

 :רעד ךיא בָאה ,"ץנעטָאּפמיא , ןעמ םלייה ױזַא יװ עגַארפ ןיימ ףיוא
 וצ םנורג ןייק טשינ ךיא בָאה עגַארפ רעד ןגעוװ זַא ,רָאטקָאד ןײמ ןופ טרעה

 ןוא רעטַאעפ ןיא םירבח עניימו זַא ,גנוקרעמַאב ןיימו ףיֹוא .הכושת ַא !כוז

 ןליפַא סיײװ ךיא זוא ,ןגלָאפרעד רעקילדנעצ ןגעװ ןלייצרעד םידידי ערעדנַא
 :טרעהרעד ךיא בָאה ,םענייא וצ ךיז טגָאלשרעד ןעמ ױזַא יװ טשינ

 :זוג עדליװ ןֿפיײצרעד ןוא רענגיל םירבח ערעײא ןענעז ,סנטשרע ---

 ,סַאב סניּפַאילַאש ןבָאה טשינ זַא ,ןייטשרַאפ ןעמ ףרַאר ,פנטייווצ .תואמ

 עסיוועג ,ןעמוק טעוװ טייצ יד זַא .לעק עקנַארק ַא ןבָאה טשינ ךָאנ טסייה

 זַא ,ןעניימ וצ ןכָאה טשינ טנורג ןייק ריא טעוװ ,ןרעװ קיומייצ זלעוו תוישנ

 ופנוזעג טשינ מנעז ריא

 :רַאפ בָאה ךיא סָאװ ,1919 רָאי;ײנ םורַא ןכָאװ יד רַאפ קסנימ ןיא

 ?םיֹוא סע ןגעלפ םורַא עלַא ןוא ,ןעגניז רדסכ ךיא געלפ ,ןעשַאס ייב טכַארב

 ןענופעג ומשינ טישּפ טנעלפ ַאריא רעבָא ,תולעּפתה רעסייה טימ ןעמענ
 לָאמנײא טשינ ןֹוא .גנוקיצטנַא רַאפ ןקורדסיוא ןוא רעטרעוו גונעג ןייק

 זיב רימ ןופ ןײטשּפָא טשינ ןוא גָאט ןמימ ןיא ןפיופ וצ ןעמוק יז טנעלפ

 ױזַא .רעדיל י"רעניײגיצ רָאּפ ַא לָאמ עכעלטע ןעגאיוּפָא טשינ געלפ ךיא

 ...ןכָאװ עגנַאל ןסָאלפעג ןענעז
 ךיז ןבָאה רעמיצ !יא ןעוװ ,תושמשהו ןיב ןופ העש ַא ןיא ,לָאמ יא

 ןיא ןַאריא טימ ןסעזעג ךיא ןיב ,סנטָאש עטשרע יד ןפײרּפש ןביױהעגנָא

 עג ןּפיל עטכַאמרַאפ סימו ,ָאמיסינַאיּפ ןופ רענעש ןיא ,ליטש ןוא רעמיצ

 טשינ סייוװ ךיא ...סעידָאלעמ עקידנפיײרגצרַאה יד ןופ ענייא ןרעה טזָאל

 יד ףייא רימ יב וסעזעג זיא יז וײטַאיציניא סנעמעוװ טיול זוא ײזַא יװ

 גנַאזעג ןיימ טרעהעג טָאה יז .וויפָאמ ןיימו ןגיוצעג רעטייוו בָאה ךיא .יגק

 ריא ,ןקילב עטבילרַאפ עריא -- טליפעג טייהפקנוומ רעד ןיא בָאה ךיא ןוא

 .ץרַאה טקיצסנַא ריא ?כיימש ןמפַאהרעביוצ

 ץילב ַא יװ .ןָאש וצ שוק ַא ןזיװַאב יז דיא בָאה יצ טשינ סיײװ ךיא

 יד רַאפ .שיט ןרעביא לּפמעל סָאד ןטכיולעגפיוא טָאה ?מיה ןרָאלק ןופ
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 ךיא סָאװ ,סָאד ןעמוקעגרָאפ ןיא ָאד ןוא .ריאמ -- ןענַאפשעג זיא ןגיוא

 יב .ןלעטשרָאפ טנעקעג טשינ רימ בָאה
 ,ינק ןיימ ןופ ןענַאטשעגפױא שינעלײא םוש ןָא קיאור זיא .ַאריא

 ,םרעביושעצ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,רָאה עריא ןיא רעגניפ יד וטגײלרַאפ

 ;סיוא זיוהרעדָאפ ןיא סױרַא זיא ריאמ .ןעמעגנעמַאזוצ ייז ןביױהעגנָא ןוא
 | .למנַאמ םעד ןָאט

 ןָאפעג גערפ ַא יז טָאה ,ּפָאק ןופ םעקֿכיּפש יד ןפיל יד ןיא קידנטלַאה
 ענייז ןיא טרעהרַאפ ךיז בָאה ךיא ?טעּפש ױזַא ןיֹוש ןעד זיא ---

 רעד ןיא ?פיוו ?ןסע גָאטימ ןנעװ ןמכַארט ןביוהעגנָא טשינ ןיא רעדיל
 | :ו ?רענײז

 ;סיוא ןזיא ןפרָאד .רעירפ העש רעבלַאה ַא שימ ןעמוקעג ןיב דיא ---

 2נײרַא ,ןוא רעמיצחהע דָאפ ןופ טרעפטנעעג רע טָאה --- טכיל סָאד ןשָאלעג

 :רימ וצ ןדנַאװעג ךיז ,רעמיצ ןיא קידנעמוק

 רַאפ רָאנ טגניז ריא ?ןרָאװעג ןגיושטשנַא ריא טנעז עשז סָאװ ---

 ?רעבייוו ענייש

 ;רע ןײמ .דנַאטשמיא טשינ ןיטולחל ךיא ןיב דנַאטשוצ ןיימ ןרעדליש
 :ןמש א רַאפ םייקלימש א ןזיא טייקיאור ןייז זַא ,ןעוועג זיא קנַאדעג רעמש
 / | .םער

 :רעטײװ םעד ןופ ךשמ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ טשינ סײיװ ךיא
 ןקורדסיוא םוש ןייק זַא ,טגייצרעביא ךיז בָאה ךיא ןעװ .העש לטרעפ ןקיד
 רעטסדנימ רעד ןיא ָאטשינ ןענעז "םערוטש , ,טסעטָארּפ ,סורדרַאפ ןופ
 ...ןענעגעזעג ןעמונעג ךיז ךיא בָאה ,סָאמ

 -- ?עקירעמַא ןייק העיסנ א רַאפ יװ ,ךיז ריא טנגעזעג סָאװ ---
 ומביילק רעמייוו .ךייא וצ דלַאב ןעמוק ןוא ןסייבוצ ןלעװ ריס -- ךיא רעה
 :רעד סעּפע טעװ ריא ,עיסוקסיד ַא ןריפרַאפ ן'רימ .ןײגנײרַא דיוא דיז
 .תושרד עשעסרוקיּפַא ערעײא טרעהעג טשינ גנַאל ןיוש ...ןלייצ

 :טנַא טשינ לָאמ סָאד ןוויטָאמ:עיסוקסיד יד ךיז ןבָאה טנוװָא ןיא
 ;עג ןיב ךיא .םירדח יירד רעביא טליימעצ ןעוװעג ןענעז טסעג יד .טלקיוװ
 :בלַאה ,עקידפציוטבלַאה ערעדנַא !שיווצ ןוא דנַאנַאב !ריאמ טימ ןסעז
 :טרעהרעד םירובד עטסנרע

 :םיוא ןוא ןמָאיריא עדנוה רַאפ ןינע ןַא םתס זיא טכוזרעפייא ---
 רעד ,ןרעוװ וצ טכילעג שנידרַאפ טכ?שװ ,יורפ ַא םכיל סע רעװ .ןפרווו
 זַא ,גנוגיצרעביא סיוא ןדיירפ עריא ןרעטש וצ ןגאוו טשינ לָאמניײק טעװ
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 ןוא דעלגניי ייב רַאבקנעד דָאנ זיא סנױזַא .דנַאטשנגעק א סנײז ןיא יז

 לע ןיב ךיא ...טולב קידעכָאק ?כש ןרעביא שרינימָאד ןטרָאד ...דעלדיימ

 ,ןעעז לעוװ ךיא ביוא ,ןָאפ ײװ טעװ רימ .רָאי 19 םימ ןַאריא ןיימ רַאפ רעפ
 ןיא טלָאװ ךיא ,סטכינעגיופ ןקידריוװמוא זַא ןופ ץענ ַא יא זיא יז זַא

 ד"רפ ןפינעג ןַאריא ןרעטש רעבָא ...טשימעגנײרַא ריז רשפא לַאפ אזַא

 ןײק בָאה ךיא ,טרָאװ עלַאנַאב סָאד ?חומ מייז) רערערַאפ ַאזַא ןופ

 ,רעמייוו -- לשמל -- רעדָא --- ,ריא יװ ,(י"ןטבילעג, :ןגָאז וצ טשינ םנורג

 ןוא םואימ טישּפ רַאפ ךיא טלַאה סָאד --- ןימ םעד ןופ רעװ ךָאנ רעדָא

 .טשינ ָאז יװ ָאז רימ סע טלָאװ ןפלעה ?ײוװ ,שירַאנ

 :טכַאלעגרעדנַאנופ ךיז רע טָאה לָאמַאטימ ןוא

 ןופ / ?רוג ןפיוא לרוג ןימ ןפייבסיוא טלָאװעג טשינ טלָאװ ךיא ---

 טרעכיזעג ןיא רע ןוא וצ טשינ םענייק טיצ עטרעשַאב סנעמעוו ,םענייא

 ."טרַאנעגּפָא,, ןרעוװ וצ הנכס רעדעי ןופ

 םוצ קיניזטכייל וגױצַאב ךיז טָאה סָאװ ,יורפ ַא ןעוועג אריא ןזיא יצ

 ?יירומא , ?"טרילפ , ןינע

 "וןײנ) :ענַארפ רעד ףיוא ךיא רעפסנע ןוחטב ןטסופ םימ

 םנעמַארעּפמעט ."לביײװ), לענָאיצניװַארּפ קידוװעמעש ַא ןעוועג זיא יז

 ,םעד ןיא סע ךיז טנעלפ ןקירדסיוא רעבָא ,ןַאקלוװ א יװ טַאהעג יז טָאה

 רעד ןיא ןפנעמַאמ עקידנצייר יילרעלכ יד ןעמענפיוא טנעלפ יז יֹױזַא יו

 ןופ דעלזײרק יד ןיא ?ײטנָא ריא .טייקכעלקריוװ ןוא הביבס רעקימורַא

 עריא ;רענדער םענעי רעדָא םעד וצ ןעגנומיטשוצ עריא ;ײטרַאּפ רעד

 ןופ טולג ליפ ױזַא טימ טײלגַאב ןרעװ ןגעלפ ,ערערנַא ןגעק ןטסעמָארּפ

 ,ןוא ענעסירעגפיוא םימ ריא ףיוא ןקוק געלפ ךיא זַא ,ןצרַאה ןטמַאלפעצ

 | ...ןגיוא עטבילרַאפ --- אמתפמ

 טָאה "ןעמומש םעד, !ענעײל ןתעב זַא ,טקרעמַאב ןיוש כָאה ךיא

 טָאה יז .קרעװ םוצ  תוכייש עטושּפ טשינ ריא ,טשַאררעביא יװ ױזַא ךימ

 תוכיש א טאהעג ןמלָאװ יז יו ,ױזַא ןעמונעגפיוא ןעגנוקרעמַאב עניימ
 וצ -- םרעײנ ,דניירפ ןבושח סנעמעלַא רעזדנוא ןופ קרעװ םוצ טשינ

 ?יהעג ַא ןעועג טלָאװ יז יוװ קורדנייא םעד טכַאמעג סע טָאה סעּפע .ריא

 ןיא ןוא ּפָאק ןכרוד ןגיולפעגכרוד רימ זיא קורדנייא רעד .רבחמ:טימ רעמ
 יז סָאװ ,טײקװיסלוּפמיא ריא םימ טרעלקרעד סע בָאה ךיא .ןדנווושראפ

 :לעװ סימ ןטפעהַאב ריז טגעלפ יז ןעװ ,ןלַאפ עלַא ןיא ןזײװסױרַא טגעפפ

 .ןבעל ןלעוטקעלעשניא ןופ ןעגנוניישרעד ןיא סע עכ
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 משינ ןיוש ךיא בָאה ןציוו ענייז ןוא ןריאמ טימ דעהּפשעג ןכָאנ רעבָא

 רייר םרעטייװ ףיוא ןריגַאער טגעלפ יז ןעוו ,קיטולבטלַאק ןקוק טנַאקעג

 .לכימש ןטלַארטשעצ ןטפַאהרעביוצ ריא טימ סעיצקא ןוא

 2ַאב םענעי ןופ ןטונימ עקידלושמוא ץנַאג ךות ןיא ןוא עצרוק יר

 רעסיורג ַא ןופ ,אמתסמ (ןעקנופ םײזרַאפ זבָאה .תושמשחה ןיב םענעבירש

 ,םנעקעג טשינ ןַאד ןיב בָאה ךיא סָאװ ,ריא וצו הופננ רעכעלטפַאשנרייק

 .ןגָארטעג משינ לָאמנײק ןצרַאה ןיא ,טבעלעגרעביא טשינ

 ,שרעדנַא טהיגַאער ריאמ ןעװ ,ןעוועג טלָאװ סָאװ טשינ סייװ ךיא

 ןביוא יד ןרעהסיוא טשינ ךימ טזָאל רע !עװ ןוא ונריגַאער טָאה רע יװ

 רע ןעו ןוא "רערערַאפ , עריא ֹוצ גנויצַאב ןייז ןגעוו עדַאריפ עטכַארבעג

 ןרעבנע ןביוהעגנַא ןיוש טָאה עמעמ יד .ןרעשייוו ...ןוא ךימ זָא טשינ ןמפוה

 ןיוש מָאה ייןעמוטש , סרעטײװ וצו תוכייש *עטושּפ;טשינ , יד .חֹומ םעד

 זַאריא טנַאקעג טשינ ןיוש בָאה ךיא .זײװנהעש ןעקנַאדעג יד ןעמזנרַאֿפ

 םענייאניא םייקנדירפוצ ןוא טליגכיילנ ןופ דיירפ רענעי ופימ ןענעגעגַאב

 ריא טנעז סָאװ , :ריא ןופ טרעהעגסיוא ןיוש בָאה ךיא .רעירפ יז ױזַא ---

 רעד ?ןטײקכעלמענעגנַאמוא ריא טָאה ?טגערעגפיוא ױזַא סנפצעל סעּפע

 משינ בָאה ךיא ."רעטכייל ןרעוװ דייא טעוװ ,דניירפ םימ ךיז טליופ ,טקײצ

 ..דיז טומ רימ טימ סָאװ טסווועג ששינ ןוא ...ךיז שלײטעג ומשינ ,טלײצרעד

 ,ײרומַא ןופ ?ייפ,; רעד ךרוד זןפָארטעג זיא ץרַאה ןיימ זַא ,םעד ןגעוו

 ןיב ךיא זַא ,ןפלאהעג בָאה ךדיא .ןייז וצ דשוח ןביױהעגנָא טשינ ךיא בָאה

 ...ןעלהנח ןיא טבילרַאפ

 ?רַאפ ןראפ זַא ,קנעדעג ךיא .םײהַא זרָאפענקעװַא קסנימ ןופ ןיב ךדיא
 'ךש ַא ץענרע ןוא --- ןוהכז ןיא ןטינשעגנייא ךיז רימ ןבָאה קסנימ ןזָאל
 .ןפנעמָאמ ײװצ --- ןורכז ןיא יוװ רעפיט

 ענעצס יד טליײצרעד תודע ןָא רערּפשעג ַא ןיא ןעשַאס כָאה דיא תעב

 .,ןזָאלעגסיױא ךיִז טָאה ,רעמיצ ןלעקנוט ןיא ןפָארטעג ךימ טָאה ריאמ יװ
 רעטניוטשרער ןיימ ףיוא ןוא םישרּפ.עלַא מימ עטכישעג יד סיײוװ עשאס זַא

 :טליצרעד זַא ,טרעהרעד ךיא בָאה -- "סע רע סײװ ןענַאװ ןופ , :עגַארפ

 | . ע סט ײ וװ ...םיא סע טָאה

 .טשַאררעביא ךימ טָאה ןרעשיײװ ןגעוו סעומש ןקידרעטעּפש ַא ןיא ןוא
 :ןּפיל סעשַאס ףיוא עזַארפ עשירָאגעטַאק ןֹוא עצרוק ַא

 'ןייא ןייק ךרוד ומשינ טײג םע ןכלעוו ייברַאפ ,ןַאמ יַא זיא רעשייוו ---

 רעבייוו טסערפ רע .גיוא ןַא ןפרָאװעג ריא ףיוא םָאה רע ביוא ,ןזעוונעיורפ
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 ןיק טשינ טכַאמ ,רעלרעטיר טולָאסבַא זיא רע .סינ טקַאנק רענייא יז

 זַא ,טסוװַאב זיא סע רעבָא ,ןפמואירט ענייז ןגעוו טשינ ןפלייצרעד ,ןציוו

 .לעוש יד רעבירַא שערט רע וו ,זיוה ןייא ןייק טרירַאבמוא טשינ טזָאל רע

 .עילימַאפ סגיקצעלק םירָאב זיא םַאנסיוא ןַא
 ?עיסַאּפ ןײז ,יױװזַא ביוא ,ַאריא ךָאד .ץייא ---
 זיא רע !טשינ טלַאה ןוא טשינ רע סייוו "סעיסַאּפ,, ןייק ןֹופ ---

 וװ ,ָאד יז טסייר רע ןוא ןעמולב ביל טָאה רע .רעעהרוקיּפע רעטלַאק א

 ןרערט ,סעיצַאקילּפמָאק עשיטַאמַארד שימ טםיילנַאב טשינ טרעװ סָאד

 ...ןעגנובעלרעביא עפיט ,ןצפיו

 ?ַאריא ןוא --

 יא, ,"אריא, ?קעלק ַא יװ רימ וצ ןענַאטשעגוצ וטסיב סָאוװ -- |

 ...רעבָא ,ןעמָאנ ןייז ,רעכיירש רעד םיא ןיא ריא טרינַאּפמיא יאדווַא ..."ַאר

 ?ײרעבָא , סָאװ ---

 זיא ַאריא ,משינ ימסייוו ןעד יצ ...טײקוװיַאנ ןייד טגָאלשרעה רימו ---

 ריד ןגעװ טדער יז .ןסָאמ ןוא ןצענערג עלַא רעביא ריד ןיא טבילרַאֿפ

 וצ טסמוק וד סָאװרַאפ ןריאמ טרעטַאמ יז .םופח ןופ טכַאנײב ןוא גָאמײב
 ?ַאב ַא טזָאלעגקעװַא טנוָא םענעי ךיד טָאה רע סָאװרַאפ ,ןטלעז ױזַא ײז

 .ןפקירייק

 ?ןבָאה טשינ ,רערּפשעג םעד רךָאנ ענליוװ ןייק ןרָאפעגקעװַא ןיב ךיא

 .םענייק ןעזעג קיד

 ױזַא ןפנװָא ןוא טכענ יד ןעיצ ןביוהעגנָא רעריוו ריז ןכָאה ענליוװ ןיא

 ענעי גָאט ןופ טכיל ןייק .ןבירשַאב זיא ?טיּפַאק םעד ןופ ,בײהנָא ןיא יװ

 ,דניירפ ןוא עמנַאקַאב ןזיירק יד ןופ .טשינ ןיטולחל ךיא קנעדעג םישרח

 ךיא לעװ ,ןעמוקנעמַאזוצ טפָא םישדח ענעי ךיז ןגעלפ רימ עכלעוו טימ
 לָאמַא ענליוו ןיא ןופ יוהפ יד ,ָאבמעטס עיָאז :שטנעמ ןייא ןפורנָא ָאד

 ,רעטעּפש רָאי 2 טימ .אילָאק --- ןוז ןגנוי סָאבמעטס רָאטקָאד ןטנַאקַאב

 ,םעד דרוד םכַאמעג "טמירַאב , אילָאקא ךיז טָאה ,סעצָארּפײסילײב ןתעב

 רעקיד'האמצרַאװש:יכרַא רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא קעװַא זיא רע סָאװ

 -- רעקינײװ טשינ ןוא רעמ טשינ -- ןדלָאמעג ןוא *ַאימַאנז עיָאקסור ,

 וצ טולב רעלטסירק ןכיורבעג ןדיי זַא ,טגָאזעג םיא טָאה רעטָאפ ןיז זַא

 ןמסדנימ ַא ןָא ,טַארענעגעד רענעכַארּפשעגסיױא ןַא ןעוועג זיא סָאד ...הצמ

 רדסכ רע טגלעפ רימ וצ .ןזָאמהָאט עשילַארָאמ ןיא סע עכלעװ זופ ןמיס -

 :ַאלסָאװַארּפ ןייק ןָא טשינ וטסמענ סָאװרַאפ , :עגַארפ רעד טימ ןייוטשוצ
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 ;קנעד טשינ ױזַא ןעוועג זיא ייברעד ןוא ןסערעד ױזַא רימ טָאה רע "?עיװ
 לָאמנײא םיא בָאה ךיא זַא ,םיחוכו *עלעיּפיצנירּפ , םיא טימ ןריפ וצ רַאב
 .??רענווַאלסָאװַארּפ ַא ךָאר טסיב וד, :ןָאפעג גָאז א

 פעשז ןעד יװ --- רע טגָאז --- ךיז טייטשרַאפ ---
 :ָאװַארּפ ֹוצ געװ רעד זיא רימ רַאפ זַא ,ןײז רָאלק ריד ךָאד ףרַאד ---

 ;לעז םוצ ןרעהעג טשינ ךָאר ןָאק ךיא ...קיבײא ףיוא ןטינשעגּפָא עיװַאלס
 ;עג ןייא ןיא ריד םימ ןייז טשינ רָאד ןָאק ךיא ;וד סָאװ ,?ןביולג, ןקיב
 | | .טפַאשניימ

 ..רַאפ וצ ןָא טשינ ביוה ךיא -- רע טגָאז -- ששנעמ רענדָאס א --
 .טדער רע סָאװ ןייטש

 ,ןשטנעמ עטסכיירטסײג ןוא עטסגילק יד ןופ ענייא ןעװעג זיא עיָאז
 ,טבוזדניווש ףיוא קנַארק יז זיא ןעוועג .ןבעל ןיא ןפָארטעג בָאה ךיא עכלעוו
 .םורַא רָאי 2 ַא ןיא ןברָאטשעג זיא יז רעכלעװ ןופ

 טלאהניא רעטסכייר ןוא רעטסנעש רער ןעװעג יז ןיא םישדח ענעי
 .םויק ןמליהרַאפ סנסַאש ןיא ןיימ ןופ

 ;.דנַאטשַאב ענייז .ןבעלנעילימַאפ ןכעלטנגייא ןיימ טשינ ביײרשַאב דיא
 .ןדָאזיּפע עמרעדלישעג רעירפ יד ןופ רָאלק ןייז רענעײל ןרַאפ ןפרַאד ןימ

 ץיירק ַא יװ טפעלשעג -- {גָארטעג ךיא בָאה טימעג ןפיוא ןצרַאה ןיא
 ןעועג ;?"עביל , רַאפ !טלַאהעג בָאה ךיא סָאוװ ,ליפעג ַא עט אנלַאג רעד וצ
 ...ןפכיזניה עֶלַא ןיא ךעלנערטרעדמוא -- קפס ןָא ךיא זיב

 טימ ?אהנכייר ןיא דָאזיּפע ןצרוק םעד רענעיל רעדו טקנערעג רשפא
 :ַאב ןוא גרַאב ןכיוה א ףיוא דלַאװ ןרעביא קידנעייטש ,יװ ,קירוצ רָאי ַא
 ןופ טרעההעד לָאמַא טימ ךיא בָאה ,טייקגייש עקימורַא 'ד קידנרעדנזוװ
 -.=ידייש ךיז ןזומ רימ ,ןרוטַאנ ענעדײשרַאפ ןענעז רימ , :הכלמ תב ןיימ

 ,טלָאװעג טשינ סע בָאה ךיא ,טסנרע ןעמונעגפיוא טשינ סע בָאה ךיא
 | .ןעמענפיוא טנָאקעג טשיג

 :;עג עלהנה רימ םסָאה 1012 גנילירפ ביױהנָא ןעשעג סע ןיא טציא
 | .זיוה סָאד טזָאלרַאפ יז זַא ,ןדלָאמ

 טקַאּפעג ךיז טָאה יז גנַאל יװ .טשינ ךיא ביירש עמַארדָאלעמ ןייק
 ןופ סױרַא שמענ יז יו קידנעעזרעד ,זַא ,קנעדעג ךיא ,טשינ ךיא קנעהעג
 יז ןעזעג ןרעג סהעדנוזַאב בָאה ךיא סָאװ ,םוישסָאק םענירג ַא קנַארש
 ;סָאק םענירג םעד רעביא רימ זָאל, :טלמרומעגסױהַא ךיא בָאה ,ןגָארמ
 .םויטסָאק םעד ןוא גנונעװַאב ריא יונעג ץנַאג קנעדעג ךיא ןוא ."םויפ

 .קסנימ ןייק --- ןרָאפעגקעװַא זיא יז



 עכעלמע עצרוק דָאנ ...רעמייװ ןעמוקעג זיא םורַא ייווצ:העש ַא ןיא

 :ןָאפעג גערפ ַא רע טָאה ,ןגָארטעצ ןיב ךיא זַא ,קידנעעז ,ןזַארפ

 ?ַאנװַאנַאטַאנ ַאננַא זיא וו ---

 .ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ ךיז ןענעז רימ ...ןרָאפעגקעװַא זיא יז ---

 קילב ןטנייטשרעד ַא טימ ןוא ּפָאקרעלדָא ןײז ןביוהעגפיוא סָאה רע

 :ןפורעגסיוא

 ?ןרָאפעגקעװַא ןיוש ---

 םֹורַא זַא ,רָאלק רימ זיא טציא .ןענַאטשרַאפ טשינרָאג ךיא בָאה ןַאד

 .ןשינעעשעג ןופ ץענ ַא שבעװעג גנַאל ןיוש ךיז טָאה רימ



 לניופ רעיירפ .א

 ךיא ןיב --- רָאי עקיצנייא סָאד ןבעל ןצנַאג ןיימ רַאֿפ -- טייצ רָאי ַא
 עכעלרעניא יד) ןופ יירפ .יירפ ןוא קירנעפששטסנלעז תמא  ןַא ףיוא ןעוועג
 ןיפ --- יירפ ןוא ,רָאי 16--19 וצ טגָאלּפעג ךימ ןבָאה עכלעוו ,ןק"סייוו
 ענימ ףיוא ןגעלעג -- רעירפ יװ -- רעטעּפש ןענעז סָאװ ,(טכילפ יד
 .ץראה ןיימ ןֹוא ןסיוועג ןיימ טעטנעפעג ןוא ןרעמלוש

 ;ָאפ ןופ ףוס ןיא שנָאמרעד בָאה דיא סָאװ ,ןשינעעשעג ןופ ץענ רעד
 ;רָאפ טנָאקעג רימ בָאה ךיא יװ רעטכירעג ךס ַא זעװעג זיא , לטיּפַאק ןקיר
 ;םוא ןיימ וצ ןוא ?לכ2ב ןשטנעמ וצ יורשוצ ןסולָאסבַא ןיימ ייב ןלעמש
 םענעי ךימ ךיא בָאה ץענ םעד ןיא ןוא ,סרעדנוזַאב "םורַא; ןרַאבלטימ
 קידנליװ טשינ בָאה ךיא זַא ,ױזַא טרעטנַאלּפרַאפ -- 1912 -- רעמוז
 ןסיוועג ןופ ןלעפַאב ערַאטנעמעלע ףיוא ייס ןטָארטעג קידנסיװ טשינ ןוא
 ץראה !טקידנוװעצ ַא םימ .קילגו ןבעלנעזרעּפ ןיימ ןומ ןופנעמָאמ ףיוא ייס
 ;נא ןַא וצ דַאזיּפע ןקילעפוצ ןייא ןופ ןגָארטעג םישדח ענעי דימ דיא בָאה
 ןוֿפ ןדיירפ קיטשרָאד ןעקנורשעג :ןסונעג עכעלפנגוי ןופ ןסָאנעג ;ןרעד
 גנונא ןייק ןוא ןבעל ןופ ןבָאג יד םפיוזעג ;?יבסנַאמ םענערָאװעגפייר ַא
 ןעמַארטש ּפָא ןצומע שסָאק קילג ןוא םונעג ,דיירפ ןיימ זַא ,טַאהעג טשינ
 .ןרערט

 ןיא ןכָאװײרעמוז עכעלמע םנײשַאב רימ טָאה סָאװ ,ץרַאהנעיורפ ַא
 טכעװעגמומו ּופָאה יז סָאװ ,ץענ םעד ןיא טרעומנַאלּפרַאפו ןײלַא ךיִז טָאה
 טימ יז בָאה ךיא ןכלעוו ןיא ,ןגיפ ןטשרש םיב ךיא בָאה ,רימ םירא
 2בָאה ןוא ,ןסײטשעגּפָא טכיזקיר ןָא ןטקירלושַאב וצרעדו םנורג ןטסעפ א
 ײעג ,"ןוז א ןריובעג, :עמַארגעלעט ַא ןעמוקַאב םורַא םיש דה 8 ןיא קיד
 ךָאד ריא טנעז רקש ןוא תמא ןשיווצ ?רעטכַאפ א טשינ יצנ :טרעפמנע
 ןפַארפעג ריז רימ ןבָאה םורַא רָאי 28 ןיא ..."ןדיישוצרעטנוא קיעפ טשינ
 ןענעז ןארָאטסעה ןלימש ַא ןופ טעניבַאק ןכעלמימעג ַא ןיא .עװקסָאמ ןיא
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 ןופ ןדיירפ יד שלַארטשעג ןבָאה זדנוא רעביא ןוא ,גנַאלנהעש ןסעזעג רימ

 .קילג טנגוי םענעטַארטעצ ןוא םענעריולרַאפ

 ןוא ןששנעמ ןגעװ טכיזרָאפ טימ קידנגערפסיוא ,ךיא בָאה ָאד ןוא

 2יװצ ריא זַא ,טרעהרעד ,רעקילדנעצרָאי ענעפָאלרַאפ יד ןופ ןשינעעשעג
 עה ַא לַאדעמ םענעדקָאג ַא טימ טקידנעעג קירוצ רָאי 8 שימ ומָאה ןוז רעמ

 ?נעמוק ,םעד רָאנ געט רָאּפ ַא יא ןוא ("זווו,ו טלַאטשינַא:סגנודליב ערעכ
 שימ ןפיוא ןגעלעג ןיא םָאװ ,עקלוב ַא ןסעגעגפיוא רע טָאה ,םײהַא קיד

 ?רַא טימ ןעוװועג זיא עקלוב יד :םירוסי עכעלקערש ןיא ןברָאטשעג .

 .ןיימ רַאפ קיג עמ

 ?שימ ןפיוא ןגיל וצ זיימ רַאפ קינעסרַא םימ עקלוב ַא טמוק יװ

 ..עמַאמ ןייז -- טנעה ענעגיא עריא טימ טגײלעגקעװַא טָאה סָאד

 !ןיזפכייל --- !רענעייל --- ןיזטכייל
 ?1ײרַא -- טציא ;תמא ןֹופ רקש ןדישרעטנוא טשינ יז םָאה לָאמַא

 טכַארטפ א עג קיאעפ טשינ לייוװ ,ןײרַא רבק ןיא גנילביל ריא ןסיוטשעג

 עקלוב יד ןָאפ םיב ַא שיט ןופ ןָאק ,רושטשי רעד יז רעירט זַא ,ןָאמ וצ

 ..שמנעמ ַא

 ןסעזעג ןיא ןארָאטסער ןליטש ןופ טעניבַאק ןיא רימ רַאפ רעבָא

 ?אמ עכעלקילגמוא עטפָארפשַאברעװש יד טהעיײנ ןירעכערברַאפ יד טשינ

 ןופ טײקמערַאװ ןוא םייקכעלטרעצ רעצנַאנ רעד טשימ בָאה ךיא ןוא ,עמ

 ;וצ יז ןיא ןַאד .ןקיאורַאב ןוא ןמסיירט ןעמונעג יז ןצרַאה זטרעפישרעד

 שמַאכ טבעלרעד , :טלמהומשגסיורַא קידנצכולש א םנַאה ןיימ וצ ןלַאפעג

 . םענעסירעצ ןיימ| ןופ ןרערפ עשנייוועגסיוא טשינ יד ריד ראפ ןסיגוצסייא

 טַאה ןוא מרעיודעג קיגײװ יוזַא טָאה סָאװ היל ןטליּפשרַאפ זוא ןצרַאה

 םָאװ ,סָאד ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה ןַאד ןוא ."טקידנעעג ךעלקערש יײזַא ךיז

 .ןײטשרַאפ פגָאקעג טשיג ךָאנ ךיא בָאה קירוצ רַאי 98 טימ

 ןשיװצ ןעגנויצַאב ןיא ןענעז סָאד --- סנטָאש ,ןצענ ,םירקש ,ןתמא

 "רעטַאפ} זַא ,ןיא אצוי ןיאו ?לכ רעד ,דוסי רעד .םיטרּפ יורפ ןוא ןַאמ

 םָאװ ,יורפ עדעי טָאה בוח םעד טָא ןוא !בוח !טכילפ --- ?כ םדוק זיא

 ןליפַא ליװ יז ןעמעװ ףיוא ןגײלוצפיורַא טכער סָאר ,רעטומ א ןרעוװ ףרַאד

 ...םעומַאמ עלעוטנעווע ייקילדנעצ , א ןופ

 רעטלע רעד ףיוא ץיטשנָא ןא ,תחנ ןופ ?אווק א ,דיירפ ַא ,טכער א

 ,ןגרָאז עגנַאל ןרָאי ןופ ךשמ ןיא תעב ,רעמעּפש ןרעװ "רעומָאּפ, ןָאק

 ,טײקנדנובעגוצ ןופ םידעפ יד ןרָאװעג טבעוועג ןענעז תונברק ,טייקמראצ
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 ןיא "רעפָאפ, --- .רעטָאפ וצ דניק ןופ םייקנבענעגרעביא ,טפַאשביל

 עטסעפ יר ָאד ןפַאש ןעגנויצַאב עלַאיצָאס יד ןוא ,רעלַאיצָאס ַא ףירנַאב ַא

 .."דניק ןיימ ,, :ןגָאז וצ טכער עכעלטײרטשַאבמוא ןוא

 םישדח 9 ןױשרַאּפסנַאמ םוצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,ןמונימ יד רעבָא == |

 ןגיל ןפונימ יד טָא -- ןעמוקעג טלעװו רעד ףיוא ןיא דניק קָאד רערייא
 ,פבער ןיײק טשינ ןביג ןוא א ליװ רעטומ יד ביוא ,ןמכילפ ףױרַא רָאנ
 | | ..משינ סע ליװ רעטומ יד .ביוא

 ןוא ןפײרנַאב טנָאקעג טשינ סע ךיא בָאה 1012 ןופ רעמוז םענעי :
 : .רימ םורַא םירקש עקיּפעלק ןופ ןוא ץענ ןופ ןפָאלנַא ןיב
 הפוע ןא ןעגנַאנַאב ןיב ךיא זַא ,טליפרעד ךיא בָאה םורַא רָאי 28 ןיא = |
 עניימ רעביא רענעײל ןיימ קידנריפ ,עטכישעגסנבעל ןיימ קידנלייצרעה ןוא
 טשינ ןוא ןגײװשרַאפ טשינ ?מעלב קסָאד ךיא ןָאק ,רעבירג .ןוא ןעלגיה
 ...ןֿפיהרעבירַא

 עצרַאװש ןגָארטעג םיׂשדח ענעי ךיז ןבָאה יילגיופ ןעיירפ , ןרעביא
 םייהיירפ ןייז ןופ ןדיירפ יד טרעטשעצ ןבָאה עכלעװ ,שיוט ןופ סנמָאש
 :ֿלישעג ןיא יוװ ױזַא םורַא רעקילדנעצרָאי 8 ןיא טשינ םײקיזָאלגרָאז ןוא
 ןקידנפיול ןופ ןעלמיה יד טקערַאב ןבָאה םנטָאש עצרַאװש יד .לֵאפ פרעה

 +נוא ןופ גָאטלַא ןיא ךיז טָאה ןבעלנעילימַאפ ןמימ קימייצכיײלג -- גָאמ
 יא :םוקמוא ןופ ךאפמ רעד ןסירעגנײרַא טקעיבוס ןטװורּפעגליפ רעזד
 ןלַאצ יד ךיז ןטכעלפ ָאד ...וָאטַאמלָאד ןברָאפשעג זיא 1912 רַאורבעּפ
 עג טנעקשַאט ןיא זיא רַאורבעּפ ןיא 1910 רָאי ןיא .:414, ןוא "12,
 גנוכרעמעּפ ןיא ןוא ,12 םעד ךיז טכוד ,ַאיַאקסוװעש זרַאספימָאק; ןברָאטש
 :ַאמלאד ןברָאטשעג ןיא -- רַאורבעפ ןיא ךיוא -- רעטּפעש רָאי 2 טימ
 .ן5:14 םעד --- ֹווַאט

 יד 'טנייח ײטשרַאפ ךיא ןוא ...היופ ןייז וצ ןרָאפעג טשינ ןיב ךיא
 :ימ רעסייה רעד ףיוא טלמעד ןעוװעג רָאלק רימ זיא! יז יוד םוג ױזַא הביס
 ןגיובנלע ןפימ ךיז ןסיוטש וצ טייקיאעפמוא עשינַאגרָא ןיימ זיא סָאר :טוג
 נא -- ןעמענרַאפ סע ןוא ,ןעמענרַאפ געמ ןוא ל?ליװ ךיא סָאװ ,טרָא םוצ
 ןעמענרַאפ טרָא סָאד רעבָא ,טשינ רשפא ,!?ערעכליב , --- רשפא ....ערעד
 ןגעק זיא סָאד ןוא ...ןביירט ,ןסיוטש ,ןּפוטש ײז ןזומ טלָאװ ךיא ןוא ,ײז

159 



 ןופ םיענע ןיא .םײג סע יו ,ָאד ןיא .ןפיקיעפ םצע ןוא עבמ ןיימ
 :ןײגהעכירַא "סנײמ,) דימת ךיא זָאל -- "רובכ , ,"קיטליוװ,, ,"סּוחי ,

 !י=מלדיפעג טשינ, -- ןייז לָאז;

 ףיוא רעטנזיופ רעקילדנעצ יד ץוח זענעז היול סװָאטַאמלאד ףיוא

 רעפרעדנוה ןעוװעג גרוברעטעּפ ןופ רעצעלּפ ןוא ןרַאװפוב ,ןטקעּפסָארּפ יד
 לטניּפ ַא וצ ןגָאלשרעד םיוק ךימ טלָאװ ךיױא .ןורא ןבענ טרַאה סעיצַאנעלעד -

 שװעג קפסו םוש ןָא ןיא רעיורט ןיימ ןוא ...רעטרעדנוה יד טָא ןשיװצ
 סהעגָאלק עלעיציפָא יד ןופ בור םייב יז ןסירעגנָא רעמ ץרַאה ןיימ ,רעפיט

 ןטייװרעלנופ תולבא ןיײמ ןגָארפ זַא ,ןסָאלשַאב ךיא בָאה .םידיּפפמ ןוא

 ;רַאפ םנה --- ,ןופ ןומחו ןיא ץעגרע זיימש רעדייא ןצרַאה םוצ רעמ רימ זיא

 ;װלנַאב --- ענעגָאלשרעד רעיורפ ןיא יװ עקיריגײנ רעמ רעבָא ,עמרעמיק

 ,ןעגנוטייצ יד ףיוא טרַאװרעד דיז ,ענליוו ןיא ןסעזעג ןיב דיא ןוא ...רעפ

 ?בעלרעייפ:רעיורש יד ןופ ןעגנובײרשַאב יד שנעײלעג ןגיוא עטכייפ וטימ

 עדער סווָאדיװַא- ןופ ץַאז ןטצעל ןרעביא טניײװעצ רעטיב ריז ןוא ןטייק

 ;רבק םענעפַא םייב

 "!רבח רערעיײש ,ךיז ןעזרעריוו ןכיג םוצ;ג

 ןוא גרוברעטעּפ ןייק טזָאלעג ךימ ךיא בָאה ,ינוי ןיא ,רעמוז רעבָא

 פרַאה } גופעג ךיז טַאה רכק ןייז . ..""עשטשיבדַאלק ָאװַאקלָאװ ףיוא קעוװַא

 טקניּפ ןוא דניירפ ןכעלנעזרעּפ ןייז ,שטיװָארָאנירג רעביירש ןופ רבק !בענ

 .ןוועינעגרופ ןופ רבק ןגעקפנַא

 ,רַאלק ןײז לָאז רענעײל םעד זַא ,תורוש ךס !ייק קיטיונ טשינ זיא ָאד |

 ;רעמעּפ ןופ לקניװ ןקיזָאד ןיא טבעלעגרעביא בָאה ךיא סעיצַאמע עכלעוז

 .ןהעש ענעי םלוע תיב רעגרוב

 ?נקירטעגסיוא ןוא עמליופרַאפ ןגעלעג ןענעז רבק סװָאטַאמלאד ףיוא

 ָאר ןיא טכַארבעגמימ בָאה ךיא ןכלעוו ,ץנַארק רעשירפ רעד .ץנערק עמ

 ,טָאמש רעד ןיא -- ןײלַא ךיא יז דמערפ ןוא םַאזניא ױזַא טקנוּפ ןעוועג

 ןרָאי יד רַאפ יװױזַא טציא קידנבָאה טשינ ,טבילעג ױזַא בָאה ךיא סָאװ

 ?;יא ַאיסַאװ רבח ןיימ ןעוװועג זיא רימ ומימ .ןקיטכענוצרעביא זו לוש ןיא

 ןרעוא יד ןיא .רימ שגנילק סע ןוא םימעג ןיימ ןָא טליפ רימ .וָאטַאנ

 ?ם"טרַאפ ,ןענַאפשעג ןענעז רימ רעכלעוו ןיא ,טייקמוטש יד ,ייקלימש יד

 ,טיקלדײא ,תולדג סוועינעגרוט ןופ ןטרעוװ יד ןיא ענעקנוזרַאפ ןוא עט

 םָאה שמיװָאנָאמיעלעטנַאּפ יליסַאװ רעזדנוא רעכפעוו וצ ,טייקכעלשטנעמ

 .גנוקריווַאב ןוא סולפנייא יז ךרוד טפעהַאב קידנעטש ףיוא זדנוא
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 ןוא גרוברעפעּפ ןײק השיסנ רענעי ןופ רימ ןיא ןבעל ןצנַאג ןפייא

 :רַאפ עשמשיכדַאלק "?ָאװַאקלַאװ ףיוא ןכוזַאכ יירד רעדָא יײװצ עניימ ןופ

 קידנעײנסקױהַא .ןורכז ןיימ יא שירפ דימת זיא סָאװ, דָאזיּפע ןַא ןבילב

 ,(ןעיסַאװ רימ ןכענ לָאמ סָאד טשינ קנערעג ךיא) רעיופ ןכרוד קירוצ

 ,טלַאטשעג ַא טנַאװ רעד ײב רַאוטָארּפ ןפיוא ןעזרעד ךיא כָאה

 טלַאעג טשינ טָאה ןדנעטשמוא / ןוא רעמרע ענעי ןיא סָאװ

 םעד טלָאװ ךיא ןעװ .70 רָאי ַא ןופ :רעלפעב ןדנילב ַא :ןשַאררעביא

 טזומעג ךיא טלָאװ ,רעירפ רָאי 7 טימ טליּפשעג ששינ "ןַאיַאב ןטלַא,
 ףיוא בָאה ךיא זַא -- ןסָאלשַאב קפס ןָא ןשלָאװ ערעדנַא ןוא -- ןענימ

 רעיוט םייב רעלטעב םער טא טריטימיא רעירפ רָאי 7 טימ קנַאב;לוש רעד

 טרָאור "*רעװַָאקלָאװ, ןופ

 רעטקערששעגסיוא ןַא טימ רַאוטַארט ןפיוא ןסעזעג זיא ןקז רעד

 ךיז ןבָאה ןגיוא ענעגיױצרַאפ םייקדנילב ןופ ?טייה פימ ענייז ;טנַאה

 ,ןרעוא עניײז וצ טכיירגרעד זענעז סָאװ ,ןעגנַאלק יד טגעװַאב םַאזגנַאל

 ַא ןופ םפיר ןיא קידנעלקַאש ריז ,ןעגנוזעגסױרַא רע ןַאטָאנָאמ ןֹוא

 ;סירכ ןעמל םעּפע טגנַאלרעד , ;רענייזמנאװו ןמלַא | וא לפירעּפמַאּפ

 .?!סוש

 ןפיוא רימ יב דיז מָאה םַאג ןיא רעלטעב ןדעי וצ גנויצַאב ןיימ

 ;ײֿפעגרעביא ןרָאירעדניק יד ןיא בָאה ךיא ןעוו טלעטשעגנייא ןבעל ןצנַאג

 ןכלעװ ןיא רֶעיונעג טשינ ןיטולח? סײװ דיא) יָאטסלָאפ וועל יב טנע

 ,שטנעמ ַא גוצ ימשרע ןיא זיא ,הבדנ ַא טעב סָאװ ,רעלטעב רעד זַא ,(קרעוי
 ?םנע ָאפ ,שפנעמ א ןילַא טסיב וד ביוא ,ןוא ...ריד ֹוצ ךיז טעדנעװ סָאװ

 | | | !שטנעמ םענעי רעפ
 2יױווַצ ַא זיא -- - ןבע גו ומשינ רעדָא פעב רע סָאװ םיא זכעג -- ָאזלַא

 2םיוא ןַא תועדה לכל ןיא קידנרעפטנע טשינ ןײגטברַאפ רעבָא ,ןינע רעמ

 שטנעמ םוצ טייקרַאבליפמוא ןופ קורד

 2;טע ןיא םלוע תיכ ןופי רעיוש ןבענ נאו רעד ייב זקז רעדנילב רעד

 :יוא ןפורעג רימ וצ טָאה ןװָאשַאמלאד ןוא ןוועינעגרוט ןֹופ מירט עכעל

 ןוא ץרַאה ןופ ןװיפָאמ עקידנעגנילק עפיפ ןיא סָאבעג סיָאטסלַאפ רעס

 .ןסיוועג

 ענעשעק ןיא םנַאה ןיימ טקעטשעגנײרַא ,םיא וצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא

 קידנעמענסױרַא ...דלעג גיילק ןייק טשינ בָאה ריא זַא ,טגייצרעביא דיז ןוא

 יי :םיא וצ ךיא גָאז ,?בוד ַא

 ַא ןפ

 ךַאנ

 טָאה

 א ףי
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 סָאװ ,ערעדנַא רָאנ ןציז ָאר ,לבור ןצנַאג ַא בָאה ךיא !עלעדײז --
 ?לבור ןופ עטשער ןבעג רימ יטסעוו רשפא ,ךיז ןקימיונ

 !טספרַאד וד ?םיו םענ !תועבטמ ןגיל ָאד טָא --

 ײברעד ןגעלעג ןיא סָאװ ,לטיה ןפיוא ןזיװעגנָא רימ טָאה רע ןוא

 .טלעגניילק ?בור סקעז --- ףניפ ַא טימ ,רַאימָארט ןפיוא

 ,טשער א טלײצענּפַא ,לטיה זײז ןיא ?לביר ןיימ טגײלעגנײרַא בָאה דיא

 =עג טשינ ךימ בָאה ךיא רעבָא ,םשטנעבעג רעגייטש ןמייל ךימ טָאה רע

 :ןגערפ וצ טשינ םיא ןטלַאהנײא טנָאק

 ןַאק סע ?עמַאנניײא 1 עצנַאג ןייד רימ וטסיורש ױזַא יוװ !עלעדײז = -|

 - !ןבעג טשינרָאנ ריד זוא תועכונמ יד ןעמענוצ רעוו ;דָאד

 רעטַא רעד טָאה -- ףרַאדַאב רע סָאװ ,סָאד ןעמענ טעװ רעדעי ---

 סעּפע טגנַאלרעד , ןופ ויטָאמ םעד קירנרעדנע טשינ טעמכ ,טרעפופנעעג

 | 2 | | *!סופסירכ ןעמל
 :ןָאפ ןכעלגעטלַא רעמ ,ןרעדנַא ןַא מימ ןבעגעגוצ רע טָאה ףכית ןוא

 ןיא ןביולג ןיימ ןופ ןוא טייקספוג רעכעלשטנעמ ןופ בעל ךיא --

 ןוא ןרָאװעג טשינ שפנעמ םוצ יורשוצ ןיימו זופ ךיא ןיב רעמערַא .שטנעמ

 ןיא ,תיעשר ןופ ךימי טציש דסח סטָאג .ןרעװ וצ טשינ ךיא ךוז רעכייר
 .עציטש ןיימו ןיא !עלנָא ןיימו זיא וטיײקיצרַאהמוג עכעלשטנעמ

 עכעלטע ןעגנַאגעגכרודַא ןענעז סע .10 טונימ ַא ןענַאטשעג ןיב  ךיא = |
 רענייא ןייק ןוא ןבױרַאב םיא טוװורּפעג טשינ טָאה רענייא ןייק .רעײגכרוד

 - | .ץכערק ןליטש ןיז ףיוא ןפורעגּפָא וטשינ ךיז טָאה
 :םיא טשינ ןענעז עכלעװ ,ןליפענ םימ םיא ןופ קעװַא ןימ ךיא = |
 לבשה רסומ רעד ;רָאי 80 עקידרעטיײו יד ןופ ךשמ ןיא ןרָאװעג טבעוועג
 רעד זיא ספוג ...זַא ,ןבילברַאפ ןוא ןעװעג ןיא טונימ עכעלטע יד ןופ
 !פלעוו רעד ןיא חוכ רערַאבגנידַאכמוא ןוא רעטסערג

 ןעװעג סע זיא ,טנָאלּפעג ךימ טלמעד ןבָאה סָאװ ,ןדנוװ יד רַאפ

 =עג ןופ ,תועשר רעכעלששנעמ ןופ -- ןפניוװ עזייב רעבָא ,םאזלַאב ןימ ַא

 ַאמָאה  ןופ ,ןמקילפנַאק עשישילָאּפ ןופ ,ןעמזילקַאמטַאק עכעלטפַאשלעז

 טיפש ןסירעג רעגייצשףלעוו ןוא לגענ:ביור יוװ ןבָאה --- ?"טסע םוּפול ינימָאה

 פ תוחוכ יר ןיא ןביולג ןוא םזימיטּפָא םענערָאבעגנײא ןיימ ןֹופ רעק

 ספוג ןוא טכיל

 רעמוז םענעי זיא ענליוװ ןיײק .ןענופעג טשינ טרָא ןייק ריז .בָאה ךיא

 ןופ 1יקסווָאדַארעינ .טימ שארב ןרַאימקַא רעגרוברעטעּפ עּפורג א ןעמוקעג

 =ָאסרעּפ ןיא ."םירבחפטכַאלש יד , ײז ןבָאה טליּפשעג .רעטַאעט סנירָאװוס
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 , ומ ץש
 ןול רעב ןיא ןעזיי מרעג ַאס ט :



 אשימ -- םכותב ,םירבחמלוש עטספנעָאנ עניימ עכעלפע ןעװעג ןענעז לַאנ

 ײב העש עכעלטע טכרַאברַאפ ןבָאה יז .סלעטרעב סירָאב ןוא װָאכעשט

 טשינ ןוא קיטליוו ןוא םייה ןיימ ףיוא ןבױלנָא טנָאקעג טשינ ךיז ,רימ

 =םיא ּומָאה יז סָאװ ,ץלַא ןעקנָאשעגקעװַא ןייז טלָאוו ךיא זַא ,ןפירנַאב

 =רַא ןכָאװ ייווצ רַאפ --- ליפעג:האנק ןימי ַא וליפַא טקעװרעד ןוא מרינַאּפ

 ,טפַאשקנעב ןיא ןעגנַאגעגסיױא ןיב זיא רעכלעװ ךָאנ ,עניב רעד ףיוא טעב

 2 ...פעלּפרעניה ןיא יו םישדחו 16 ןיוש קידנציז

 ןטרָאד .קריצ ןופ ןינב ןיא !עמוקעגרָאפ ןענעז ןעגנולעמשרָאפ ערעײז

 .ןװעַאילעב ןפָארפעג ךיא בָאה
 ןגָארטעג בָאה ךיא .סיפ יד ןיב ּפָאק ןופ טקוקַאב ךימ טָאה רע

 עמײרב טימ טוהגָאנילַאזרָאב ןלעה ַא ןוא ?טנַאמ:רעמוז ןקיטכערּפ א

 | ..ןעמַאר

 וצ רע טגַאז -- אהעיוויר רעד ףיוא ןוז יד יװ ךָאד טנייש ריא ---

 ?ץעגרע ריא טקעטש וװ :רענײז ןופ טנַאה ןיימ קידנזָאלסױרַא טשינ ,רימ

 ?טשינ רייא ןעמ טעז סָאװרַאפ

 ?שטיװָאמַארבַא ינעגװעי ,ןעז דימ ריא טנַאק ווו ---

 .דרַאליב ַא יב .בולק ַא ןיא !זױהעפַאק א ןיא *?וװ,, --- שטייט'ס ---

 יד ףוא לכיימש ןרעטיב ַא םימ -- אמתסמ ...ןגיװשעג בָאה ךיא

 ...ןּפיל עטסערּפרַאפ

 ?ןָאזעכרעטניװ ןפיוא רימ וצ ןרָאפ טליוװ ריא --

 =ָאפ ?ןיהוװ :ןגערפ וצ טַאהעג ארומ בָאה דיא רעבָא ?יידיא ?יװ , יצ

 ?יָאװשסלעטישזָאװַארּפ , רעדיוו רעמ

 .ךוב ןפָא ןַא ןופ יװ תונויער עניימ שנעיילעג רעבָא וכָאה וועיַאילעיב

 ַאמרעשט , רער ןיא זיא'ס -- רע טגָאז --- "װַאלסָאנירעטַאקעי, ---

 .שדוח ַא לבור 78 ,!ישטסָאלדעיסָא

 ?שטיװָאמַארבַא ינעגוועי ,טרעדנוה טשינ סָאװרַאפ ---

 ךָאנ טָאה סָאװ ,רעד ןנירק ןזומ טעװ טרעדנוה !רענייא שטנעמ ---

 !העש רעטונג ַא ןיא !טנַאה רעיא ונ !טוה ַאזַא טימ לטנַאמ אזא טשינ

 יז לײװ ,טייהנדירפוצ טימ הרושב יד ןעמונענפיוא טָאה רעטומ יד

 ערעװש יד רַאפ האופר עטסעב יד ןײז ןָאק עניב יד זַא ,טסוװעג טָאה

 ןפימ .טכענ יד ןוא געט יד טמסרַאפ רימ ןבָאה סָאװ ,ןעגנובעלרעביא

 ?גיא יז טָאה --- ייברעד רענעקנשטנעמ ןפיט א ןוא -- ןעמַאמ ַא זיפ ץראה

 =עגכרוד םישדח ענעי בָאה ךיא סָאװ ,סעיטעּפירעּפ עלַא טליפעג וויטיאוט

 ןיא ךיז לּפַאצ ךיא זַא ,םיטרּפ ןייק קידנסיװ טשינ ,ןעזעג יפַאה יז ןמכעל
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 דימ לָאמנײא טשינ טָאה יז ;סעיזילָאק עטזיילעג ומשינ ןופ רעטנַאלּפ

 =רַאפ יװ רעמ רעבָא ,ןקילב עקידנעגנירדכרוד עריא טימ טשירַאפעג םוטש
 ..טנעײלעגסױרַא םשינ רימ ןופ יז טָאה ןקימייוו ןוא תונאה עמרעווילג

 ַא יװ ןזיװַאב ריא ךיז סָאה ןוועיַאילעיב וצ טנעמעשזַאגנַא רעד ןוא
 .טבערעג קידנעמשלופ ןעוװעג זיא יז .גנולפייווצרַאפ ןיימ זופ גנוזיילרעד

 עצנַאג ןבילברַאפ ךָאנ ןענעז ןָאזעק:רעטניװ ןופ בײהנָא ןזיב רעבָא

 =עצ ךיז , ...ןילרעב ןייק ןרָאפוצקעוװַא ןסָאלשַאב בָאה ךיא ןוא ,ןכָאװ 0
 ."ןעיירטש

 ?רעג עשאס ןעזוק ןטנַאמרעד טפָא ןיוש ןיימ טימ ךיא ןיב ןרָאפעג

 .טשיג ךיא קנעדעג -- טכַארברַאפ ןילרעב ןיא ןבָאה רימ גנַאל יװ .עזיאמ
 ןבילברַאפ ךובקנעדעג ןיימ ןיא ןענעז ןילרעב ןייק העיסנ רענעי ןופ

 ץכלעוו ןופ ,"רעטאעט ןשטיוד , ס'דרַאהניײר ןיא ןעגנולעטשרָאפ עכעלטע

 :ַאמרעסַאב (דנַאב ןטשרע ןופ לייפ ןטײװצ ןיא) ןבירשַאב יונעג בָאה דיא

 ןגעוו םיטרּפ ןבילברַאפ רימ ןענעז דָאנ ."שטעלמַאה , ןוא ?ָאללעטַא , ןיא ןענ
 םעד ןגעוװ ,טָאה עשַאס .קסנימ ןופ ןרָאפעגקעװַא ןיא עקשוינַא יװ םעד

 ,רעיונעג קידנטכַארטַאב ,ןענעז עכלעוו ,ןדָאזיּפע טרעדלישעג ,קידנליײצרעד

 ןופ םידעפ ןעוועג ץלַא ןענעז סָאד .ןפייװצ ַא וצ רענייא הריתס ןיא ןעוועג

 רעמעּפש ןוא -- ןעוװעג טשינ ןיא רימ ןוא ,ץ ע נג רענעטפַאשרַאפ רער

 רעכעלרעהירב רעד טימ סיוא ןעמ טכַארט סָאװ ;רָאלק --- ןרָאװעג טשינ

 ?מרעטנָאלּפרַאפ ןײלַא ןעמ זיא ווו ןוא "ןמסיירט , וצ ךימ הנוכ

 :ַאוש רעגנוי ַא ומכ סעּפע/ ;פ כ ע ? ש -- ןעוועג זיא רימ רעבָא

 ןופ ןטניומערוטש ףיוא טלעטמשעגסיוא ,דלעפ ןפסיוװ ןיא ןײלַא םיוב רעכ
 .טסברַאה םענעּפָאלעגנַאירפ

 =ָאנירעטַאקעי ןייק ןרָאפעגקעװַא דיא ןיב רעבמעטּפעס ביוהנָא ןיא

 .ןוז עײג א ןענייש ןביוהעגנָא תמאב רימו טָאה ָאד ןוא ,ווַאלס
 -- לטיּפַאק רעטשרע רעד ;לטוּפַאק רעײנ א ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע

 .לגוופ ןעיירפ ןופ ילפ רעטשרע רעד ,ןפַאש ןוא ןבעק ןופ

 ןוא החּפשמ רעשיריי ַא יב רעמיצ ַא ןיא טצעזַאב ךיז בָאה ךיא

 =עג ומָאה עכלעוו ,רעטכָאט ַא טימ טעדנײרפַאב דיז העש רעטשרע רעד זופ

 :שיסור ןיא טסייה סָאד ."ַא וװ א ? ס,  :ןעמָאנ ןשיפנַאמָאר םעד ןגָארט

 זיא סָאװ ,ןבעל ןיימ ןופ רעקילדנעצרָאי עקידרעפטייוו יד רַאפ ."ם + רא

 ןעננוכיירגרעד ןֹוא ןריירפ ,ןעננולסיירטפיוא ,ןקורדנייא ןיא !עװעג דיר
 ו;ַאלסָאנירעּפַאקעי ןיא ןכָאװ עמשרע יד ןסעגרַאפ ששינ לָאמנײק ךיא בָאה

 ןעוועג זיא סָאװ טשינ סײװ ךיא .טלַאטשעג עקיטכיל סנילטייצ ַאװַאלס ןוא
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 טשינ ןיא םע .טזָאלרַאפ גנוניווו יד בָאה ךיא רעכלעוװ בילוצ ,הכיס יד

 ןרעװ וצ רומּפ קימיונ רַאפ ןענופעגנייא טָאה רעמומ יד זַא ,ןסַאלשעגסיוא

 ץיה רעצנַאג רעד טימי ןעמונעגפיוא פָאה רעפכָאט יד !כלעוו ,ןכש ַא ןופ

 טסױמרַא ןגנוי ןקיזָאר זופ יירשוי , ףיוא דיז ןזָאלרַאפ .ןצרַאה ןגנוי ריא ןופ

 .ךיז בָאה ךיא .דיכָאס זוא רעכיז גונעג טשינ ןעמוקענרָאפ ,תועמשמ יא
 ךיא רעכלעוו ןיא ,הריד ַא ןיא טצעזַאב דיז בָאה ןוא ןגָארטּפָא טזומעג

 ַא םשינ ןרעװ רופּפ טלָאװעג טָאה ָאד םגה ,ףוס ןזיב טניוװעג זיֹוש כָאה

 סָאר רעכָא ,תודוסי רעמ טַאהעג טָאה רע .לַאמעג רעה רעד רַאנ רעטומ

 .ךיז רַאפ ?פיּפַאק ַא זיא



 . טעקוב רעטשרע רעד .נ

 ןיײמ ףיוא סיורָאפ טקורעגקעװַא םײוו ךיז ךיא בָאה ןָאזעס םענעי

 ;לעװ ופימ ,עפורט א ומלעטשעגנעמַאזיצ טָאה וועיאילעיב .געוו ןשינעצס

 ןעמ ןעװ וליפא ןרעוװ ןכילגרַאפ טשינ ןָאק יטקעלָאק רענדָארג רעד רעכ
 ןסיוועג ןיימ רַאפ ָאד זומ דיא ;רָאפ --- ,רעלעיואש ןעצ א ןבעג םיא לָאז

 :ַאעמ רעװַאלסָאנירָאטַאקעי ןופ רעליּפשיוש ייר ַא ןרעדלישּפָא זוא ןפוהנָא
 | | .1919/13 ןַאזעסרעטניוו ןיא רעש

 ?ָאמסנָא ,ןײטשרַאש --- ןעוװעג זיא- םענרַאפ ןסיורג ןופ רָאישקַא ןַא

 שַאררעביא טפַאשטנַאקַאב רעששרע רעד ןופ טָאה ךימ .שטיװַאּפיסָא ןפ

 אנעילימַאפ ןיײז טגָאזעגסױרַא ,טנַאה ןייז קידנקערטשסיוא ,מָאה רע ןעוו

 '| װײ פ ש רָאש , טשינ :בליז ר ע פ ש ר ע רעד ףיוא קורד ןמימ ןעמ

 ."ןיימש ר ַָא ש,,-- טרעײנ ,ךעלנײװעג ןגָאז ןשטנעמ עשיסור יו

 יי

 ;לעװ ,רעל'םידמושמ רעקילדנעצ יד ,ןטַאנענער  עויטימירּפ יד ןשיװצ
 .םוחת ןשידיי ןיא ןרעטַאעט יד טליפעגנָא טפלעה א ףיוא יוװ רעמ זבָאה עכ
 -רַאפ לַאפ ןטסעב ןיא גנומַאטשּפָא עשידיי רעיײז ןגעלפ עכלעוו ןוא ,בשומה

 -רעביא "ןײטש-רָאש , טָאה ,ןענעקייל --- ןלַאפ לייט !טסערנ ןיא ןוא ןגייווש
 רעשנוא "םתוח,, ןשידיי ןייז ןטַאה וצ טשינ הנוכ רענעפָא רער טימ טשַאה

 ןופ יאנק ןימ ַא יװ טכַארטַאב ,תועמשמ ,ןעמ טָאה ךימ רעבָא .עליה ַא

 טנורג ןיײק ןבענעג ששינ ומרַאװ ןייא ןייק טימ בָאה ריא םגה ,'"םזיגיװָאש,

 .-- רעדיוװ טָאה ָאד ...גנואיושנַאשלעװ ןיימ ןוא רימ ןגעװ ןטכַארט וצ ױזַא

 .פירעהעגנָא עקירתונשקע ןיימ טקריוועג --- ;ושרעטַאעט רעד ןיא יוז יױזַא

 .:ענוצ רימ וצ לָאמניא טשינ ןיא ןעמ- .ייתובא יִד ןופ ןביולג םוצ,, טיײק
 םעה .טםנָארט סָאװ בילוצ ?ן ןכתיח, :הלאש רעקיבלעז רעד םימ ןענַאטש

 | / | ."?טײקיזָאלטכער ןופ לוע

 .ןופ ם סםיױרַא דיא ןיב לָאמנ יא זַא ,ןסערעד ױזַא םימהעד רימ טָאה ןעמ |
 הלחנ ר"בעמ רימי רָאד טעוו רעטָאפ ןיימ !םישּפּפ , !ןדלָאמעג ןֹוא םילכ יד
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 ,ןַאפעג סניױזַא טלָאװ דייא ןופ רעװ ...עיגילער ןיימ ןטייב לעוװ ךיא ביוא ,ןײז

 ."?עגליװ ןיא זיוה קיקָאמש:4 ַא ןמסקָאק םיא ףרַאד סע ןעוו

 קימנעצַארּפײטרעדנוה רַאפ טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה לַאפנײיא ןיימ

 :ארפ טימ ןגלָאפרַאפ וצ טרעהעגנפיוא רָאנ טשינ ךימ טָאה ןעמ .רעלפערפ
 ןיימ רַאפ ןצעש ןוא ןטכַא ןבױהעגנַָא רָאנ ,עמעפ רעד ףיוא תוצע ןוא סעג

 .ןבעל ןכעלקריוז ןופ ןגַארפ ןיא יישוח ןשישקַארּפ,

 בל רעטשרע רעד יװ רעפייוװ זיא י?מייקשיריי , סנײטשרָאש רעבָא

 אפ ןטלַאהעג ריז רע טָאה לעיּפיצנירּפ .ןעגנַאנעג טשינ ןעמָאנ ןייז ןופ

 ןעמָאנ ןפימ ,דיי רעפייווצ ַא ןעוועג זיא סע .םורַא רעשנזיוט יד ןופ םעגַײא

 זי אק ומימ ,וװָאטסַָאר ןופ רחוס רעכייר ַא ןעוועג זיא סָאד .װָאפַארעיג --

 :ַאב טשינ ןָאזעס ףוס ןיב בָאה ךיא ...רעליּפשיוש א ןופ .םעיצאריּפסַא ןוא

 לא, ןּפָארט א ;טפעפעג מָאה םייא סָאװ ,! ןלעמשוצפסעפ קיטליגהנע זיו

 גניומיירגוצ םומינימ ַא רעדָא ?ןפיקיעפ עשירָאיטקַא עֿלַאמינימ ?"ימנַאל

 =יא ,ןעמענרַאפ וצ ךיז ןסָאלשַאב ומָאה רע רעכלעוו טימ ,י'"הכאלמ} רעד וצ

 ?רעדורב ןײז ןופ םנעה יד ןיא ווַאטסָאר ןיא קירבַאפ ןייז קידנבעגרעב

 א
 ּפ

 ןלעװ רימ !ןדיי טשינ ,"רעלדיי , ...ךעלריי ײװצ רָאנ ןעוועג ןענעז סע

 ומייקפיט רעשיגַארט רעצנַאג ןייז ןיא םעלבָארּפ םעד וצ ןעמוק זיא סע ןעוו
 ;עפ ענעפרָאװעצ ןוא ענעסירעצ יד ןביילק ַאד ךיוא ןלעװ רימ .םענרַאפ ןוא

 ןוא קיסיילפ !ױזַא טקנוּפ םיאנוש ןשיוװצ 7 ײז ןלעװ ןוא תמא ןופ םיר

 ןכיור יד ןיא ,פרעפייש ןופי עסיק יד ןיא ...דניירפ ןשיוװצ יוװ קידתונשקע

 יד ןעזעגסיוא ןבָאה סע יוװ , עוו םיטרּפ ןלעװו ןרעמַאקזַאנ ןופ

 לטעטשניילק ןופ רעזענ טימ  ןנעלאק ענוװַאלסָאװַארּפ עניימ ןופ ןפלַאטשעג

 :רדמ יתב עניילק ןיא םישמשרעטנוא ןופ ןרעינַאמ טימ ,םידמלמ עקיד

 :5י | פ םעד) ןעמַאנרעטָאפ !טיול !פורעג ןעמ טָאה םענייא ...דעל'םיש

 םיא טָאה סע ."שטיװָארָאדָאיפ, -- (!ריז טײטשרַאֿפ ,ר ע ס ָא ם

 ןוא = י"יק א ףיוא למָאז א יו; :פטרעװ ןשיפור ןטיול --- תמאב טסַאּפעג

 יד ןריפ,, ןביוהנָא רעטַאעט ןיא טכילפ ןוא טמא ןייז טיול ןמנעלפ רע תעב

 על ,'רבחמ ,, ,"טסנוק , ןֹופ םינינע יד ןגעװ ןרעה ןזָאל סעּפע ,?עבָארּפ

 ײּפש א ןוא עניב רעד ןופ ןביײרשוצקעװַא םיא טסול ַא ַא ןעמענמורַא רימ

 טירפ ןדעי ףיוא רימ טגעלפ ,טסזװעג ,פליפעג סע סטָאה רע .ןקור ןיא ןָאט

 רעד ןיב ךיא זַא ,ןרפָאמעג רע טָאה לָאמנײא ןוא ,סיעכהל ןָאש טירש ןוא

 ןפיוא ..ןבעל ןײז ןיא ןפָארפעג סָאה רע ןכלעװ ,"בָאפַאדוי,, רעטסנרע

 ןעװעג זיא סָאד לײװ ,רעטכעלעג ןקיטסול ַא ןפורעגסױרַא סע טָאה טרָא
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 *שטיװָארָאדָאעפ , רעקיזָאד רעד ןעװ ,לַאפ רעקיצניא ןוא רעפשרע רעֶד
 טוג ןוא עלעדייא יד ,ןדיי וצ תיכייש ַא ופָאה רע זַא ,םרי לוקב טגָאזעג טָאה

 ללבב םיוקיר ןעהעגנָא רעלַאנָאיצַאנ ןופ עגַארפ יד ןגעלפ ןגעלָאק ענעגיוצרעד

 זןדײיגטשינ ליפ ןַא ,ןקרעמַאב וצ ןייז טכיולרעד לָאז ָאד .ןעלדנַאהַא2 טשינ

 ,ינש רעקירָאיַארַאפ רעד יװ םזיטימעפ'מנַא ןֹופ ןינע .רעצנַאנ רעד ןָא טייג

 ךיז ןלעטמש יא סאהנהיי םיצ יוװ ןדיי םֹוצ קיטפינמוילג פולַאסבא ןענעז ײז

 ,עלעיּפיצנירּפ סיוא טשינ ,מײז רענעי רעדָא רעד ףיוא ןלַאפ ענקצנייא ןיא

 םיטרּפ יד וצ גנויצַאב רעײז סיוא טרעײנ ,ןטַאלוטסָאּפ עטמיטשַאבסיױהָאפ
 .מנעדיצנא ם ע גע ב ע גע ג ןופ

 ֿלָאמנײק ןיא םייקשידי ?םעשטיװָארָאדָאעפ , ןיימ ןופ עגַארפ יד
 ןפורעגנָא ךימ טָאה רע יז ,םעדכָאנ רעבָא ,ןענַאפשעג טשינ ךעלשנפע
 םעד ןיא ןענַאפשטנַא ןיא ,טכַאלעצ ךיז ןעמ טָאה םורַָא זיא *בָאפָאדוי,
 :ןפור ןבױהעגנָא ןעמ טָאה דימ .רעטַאעט ןופ ןבעל ןיא 'יערע , עיינ ַא טרּפ

 :ַאװַארּפ ערעזדנוא ןענעז םעד בילוצ ןיוש ןוא ,?טימעסיטנַא רעזדנוא,

 ,ריז םײטשרַאפ .ייז רעביא קזוח ןופ טקעיכָא ןַא ןרָאװעג דעלעדיי ענווַאלס

 ,געמפ עצרוק יד ןיא ןדניװשרַאפ טנעלפ "גָאט ןופ גָאלּפ,, עקיזָאד יד זַא

 םָאד .װעיַאילעיב רָאשקעריד רעזדנוא ענקיװ ןופ ןעמוק טגעלפ סע ןעוו

 עּפורפ רעד ןיא :שדוח ןיא לָאמ ײװצ יװ רעקיניײװ טשינ ןפערט טגעלפ

 .ַאװָאשטנאראס ַאנװעיעגרעיס ַאנירעטַאקעי ,יורפ ןייז טקילײטַאב ריז טָאה

 ורצ ענייז ןגעװ טלייצרעד תויטרּפב קפס ןָא ?שמיװַארָאדָאעפ ,, טָאה םיא

 :עיב םיא טָאה ,ןטקַאפ עסיוועג טיול ןעמעננָא ןָאק ךיא יוװ ןוא רימ טימ
 ןפקילפנַאק ןוא ןסנעדעצערּפ ןיק ןפַאש טשיג לָאז רע טגָאזעגנַא װעיַאיל

 .רימ שימ

 ?רַאק ןעוועג ןיא ןָאזעס םענעי ןטלַאפשעג עפסלבָאנ יד ןופ רענייא

 ;סניפַאירַאב -- ןעוװעג זיא יורפ ןיז .קַאילָאּפ א --- ןיגילַא שטיװָאדרַאודע

 :לעזעג רעײז ןיא רעפלַארטשַאב ַא יװ ןליפ טושּפ ךימ געלפ ךיא .ַאיַאק

 וצ גנויצַאב רעלעדײא רעײז םימ טלײמ ףעגסיוא ױזַא דיז ןבָאה ייז .טפַאש

 מעברַאעג טָאה רעטַאעפ ןיא/ ."ןפםערג, ןזיב ?ןפטסנעלק,, ןופ --- ןשמנעמ

 ,17 רָאי ַא ןיפ לרוחב ַא !עוועג זיא סָאד .?ַאקמורכא,, --- ?גנייקיש לא

 יד ףױא סעטַאל עיורגלעה טימ ךיש ענעסירעצ ןיא -- 18 רָאנ רשפא

 :1װק ןוא ןגיוא עמורק טימ ,עקרַאנירַאמ רעניורבלקנופ ןייז ןופ סנגיובנלע

 יד זַא ,"שיסור , ַאזַא פדערעג טָאה רע .זָאנ רעפציינשעגסיוא טשינ לָאמ

 ?רַאפ ןוויכ ַא טימו טגעלפ ןעמ .רעטכעלעג ןופ ןכייק עלַא ןגעלפ געמ עטשרע

 לָאמניא .קיטסיל ןכַאמ וצ םיא רעביא ךיז ידכ ,ןכערּפשעג םיא טימ ןריפ
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 םעגװַאלסַאװַארּפ ַא דצמ םיא וצ גנודנעו ַא ףיוא אקמורבא טָאה רעבָא
 ףיוא ןסירעג ךיז טָאה סָאװ ,טלַאהניא םעד זָאנ ןיא ןגױצעגנײרַא קילדיו
 ימסיטרַא ןידָאטסָאנ ,, םעד ןקילב עמורק ענייז טימ ןָאטעג קוק א ,ןסיורר
 ןיא (ןעגעק וצ ךיז טימַאב טשינ ןוא טנעקעג טשינ רע טָאה ןעמענ ןייק)
 ןבָאה ןייטשרַאפ ןכלעוו ,ןושל ןשיסור ,, ןייז ףיוא ןדלָאמעג ןוא ןגיוא יד
 ךיײא ךיא לעװ סעגַארפ ןייק ףיוא; :תונומא עלַא ןופ ןדי רָאנ .טנָאקעג
 ןופ ידכ רָאנ רימ ײז טלעמש ריא ?ָאטשמ ומָאטָאּפ, ,ןרעפטנע ומשינ רעמ
 לננופייצ א ?ןעגנערב ךייא ךיא לָאז סָאװ :ץרוק טגָאז .ןכַאלוצּפָא רימ

 יי יי .ילריב שַאלפ ַא ?עקלוב
 ןעמעלַא ףיוא קורדנייא ןלַאסָאלָאק 1 א טכַאמעג מָאה טנעדיצניא רעד

 םימ יװ ,שרעדנַא ןעלדנַאהַאב טשינ רענייק ןעקמורכַא ופנעלפ רעמ ןוא
 ,רַאפ םיא טימ ערעדנַא ןוא ךיש ענעסירעצ ענייז וצ דובכח תארי רעתמא
 | | .ןטפַאשנגײא ענעדנוב

 םענייא טלעמשענּפָא עקמורבַא טָאה לקַאטקעּפס ןטימ ןיא לָאמניא
 םוצ עכָארעדרַאג ןײז ןופ ןעגנַאנעג זיא רענעי ןעװ ,ןרוגיפ עקידנריפ יד ןופ
 יי .םירפפיוא

 ךייא ד ןוז ךיא ,ןפָארטעג .ךייא בָאה דיא סָאװ םוג !?ימישוילס, ,ָא
 | יי .ירפרעדניא ןופ םורַא

 ?םיוא םוצו םונימ ײװצ בָאה ךיא !רעביג ר דער ?ומריסַאּפ טָאה סָאוװ ---
 .פירפ

 ןײק ךייא כָאה ךיא ןוא ,קינגיטפָאּפ ַא ןבענעג רימ טָאה -ריא --
 םָאה ךיא ?טנאמרעד טשינ רימ ריא טָאה סָאװרַאפ ...ןכעגעג טשינ שער
 .?סעקיּפָאק 19 רימ ייב ךיז טמענ ןענַאװ זופ ,ךיא קיק טציא !ןסעגהַאפ רָאג

 םימ ןעקמורבא ףיוא קידנקיק ,טפעלּפעג יו ןיימש ןבילבעג זיא רענעי
 טקיטשרַאפ ַא טימ ןוא ןפָאלעגוצ זיא ףליחעג רעד ...ןגיוא ענעסירעגפיוא
 הָאד טקיטעּפשרַאפ ריא !ריא טייטש סָאװ --- :טרעטסילפעגפיורַא לוק
 !טירטפיוא םוצ

 זיא עקמורבא: .עניב רעד וצ ןפָאלטנַא ןגיוב ןופ ליפ ןענעז עדייב
 ;םפליהעג רעד זַא .טנַאה ןיז ןיא ןדליג םענרעבליז ןפימ ןייטש ןב ילבעג
 ?עג טָאה םיא בילוצ זַא ,טרעלקרעד ןוא ןפורעגּפָא םיא טָאה רעסישזער
 ןיא גנַאהרַאפ םעד ןזָאלּפָארַא ,ןזומ טלָאװ זעמ זַא ,וצרעד ןעמוקי טנַאק
 ןבעל ןייז ןיא לָאְמ ןטשרע םוצ רשפא ,עקמורבא יז טָאה ,מקַא ןטימ
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 טשינ ןעמ 'ןָאק ןוָאלּפָארַא גנַאהרָאפ םעד זַא ,םעד רעביא טכַארשרַאפ

 ,לקניװ ַא ןיא טצעזעגקעווַא ךיז טָאה רע .ןדֿפיג ןײז יװ הביס אזַא בילוצ

 ןיא "טסיטרַא ןידָאּפסַאג , םוצ ןײרַא ןַאד ןוא ?קַאטקעּפס ףוס ןזיב ןסעזעג

 ירנבעגוצ ,שיט ןפיוא ןדליג םעד טנײלעגקעװַא ןוא עכָארעדרַאג

 רעטײװ .דייא רעטש ךיא זַא ,טסוװעג טשינ בָאה ךיא !עטיגיװשז ---

 .טכַאנ עמוג ַא .ןײגוצ טשינ םענייק וצ ?קַאטקוּפש ןפימ ןיא ךיא לעװ

 "ספירמפיוא ןכקימעפשראפ םשיינ רועיש , םעד !געוװ פ פַאהו ן גרַאמי ייא |

 ןופ טכַאלעג ןפלַאהעגניא טָאה זיא סע רעװ .עּפורפפ עצנַאג יד טדערעג

 גָאליּפע ןטכירעגמוא ןַא טאהעג טָא אה השעמ יד רעבָא ,ןושל סעקמורבַא

 ןױלָאמעג ,ףוס ןזיב כױהנָא ןופ עטכישעג ידו קידנרעהסיוא ,טָאה ןיגילָא ===

 :םינּפ ןפיוא קורדסיוא ןשסנרע ןַא טימ

 ףרַאד סע רעבָא ,ןרעה עניימ ,ןייפ ןוא ןייש רעיײז ץלַא זיא סָאד ---

 ןבָאה טשינ עקמורבַא טעװ ךיש עצנַאנ ןיק זַא ,רָאלק ןייז ןעמעלַא ןדנוא

 ,ימ ןײז ןופ עלַא ןסינעג רימו .טניה טשינ ײז טָאה רע יוװ ,רעבַאקעד ןיא

 !רעטניװ םוצ ןגרָאזַאב םיא ןזומ רימ

 ערעזדנוא ןופ ײװצ ןוא םוכס ַא ןרָאװעג ןפַאשעג םרָא ןפיוא זיא סע י

 לטנַאמנפַאװ ַא ןעקמורבא רַאפ ןפיוק וצ ןעמונעג ךיִז ףיוא ןבָאה ןעמַאד

 ןוא ,רעלכימזָאנ 4 ףיוא םינמוזמ טעיַאטסעג ךיוא ומָאה'ס .ךיש רַאּפ ַא ןוא

 רעצעמע .טַאנגַאמ 5 יװ ןעגנַאגעגמורַא עקמורבא זיא םורַא רָאװ ַא ןיא

 .טנעה יד ןשַאװ ,זָאנ יד ןציינש ןֹופ עירעטסימ יד טרעֿפקרעד םיא טָאה

 טייצ רעד טימ .. רעירפ יװ ױזַא רעטײװ שדערעג רע טָאה שיסור רעבָא

 -- רעטײװ ךָאנ ןוא ןעמענ עהעיײז ייב ןרָאיטקַא ןפור ןביוהעגנָא רע טָאה

 ,ךרד ַא ףיוא רָאג קעװא םיא ייב זיא סע .ןעמענג רעטָאפ ןוא ןעמענ יד ייב

 ןוא ןרעװ טלכיורפשעג רע טנעלפ ןעמענפ רעטָאפ יײווצ יב רעמ טשינ

 ַאזַא רימ טרעשַאב -- וא יש טי װ ָא ר ָא ד ָא עם , :ןיצ יד ןכעדרב

 | ..ׂש סי װ ָא ני מ אי גע ו. -- !שפנ תמגע

 ;רעטָאפ ײװצ יד טָא זַא ,ט?עפשענסױרַא ריז טָאה סע יװ ,םעדכַאנ

 עד זַא ,ןדלָאמעג ןיגילַא טָאה ,תונמחהי ןָא עקמורבא טעשמעיכלאק ןעמענ

 .!עקמורבא -- זיא רעמַאעט ןיא טימעסיטנַא רעמסכעלרעֿפעג

 ײװצ טעברַאעג ןָאזעס  םענעי ןבָאה ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיא רימ טימ

 ?קָא:ךָאנ ןיא רעלטסניק עקידנריפ ןרָאװעג ןענעז עכלעװ ,ןרָאױמקַא עגנוי

 היא קפס ןָא) עסעיּפ רעטמירַאכ רעד ןיא .דעונאעמ ןש'ונעיוװָאס ןשירעבָאט

-+ 
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 וװָאבויל , --- (קיסַאלק רעשישעיװָאס רער ןיא ןסנייא עטסעב יד ןופ רענ
 :ַאעט "ילַאמ , רעװקסָאמ ןיא ?יָאװַאראי , ןופ עלָאר יד טָאה ?איאװַארַאי

 םימ װַאלסָאנירעטַאקעי ןיא טָאה רעכקעוװ ,יקסּווָאכלָא --- טליּפשעג רעטמ

 ;עג  ...רעפערבעגיב יד ףיוא טירש עמשרע יד שכַאמעג ןװעַאיליב יב רימ

 רער ןכלעוו ,ןילוקינ רָאינערּפערטנַא ןטנַאקַאב ןופ קינעמילּפ ַא רע זיא ןעוװ

 '"םאלפ ןוא ךיור ןיא , -- ?טיּפַאק רעזדנוא ןופ ןעקנעדעג ףרַאד רענעייל

 .טליּפשעג ךיוא םָאה וװַאלסָאנירעטַאקעי ןיא .לייפ ןששרע רעזדנוא {יא ---

 שטנעמ רעכַאװש א ןעװעג זיא רע .לאירבג ,װָאכערעט -- זָאזעס םענעי

 ךוּפיה רעד ...טצפיזעג רדפכ םיא םורַא ןבָאה רימ ןוא ןעגנוק עקנַארק טימ

 עקידנענערב עניײז םימ -- יקסװָאכלָא ןשירעסערפסנבעל ,ןשנוזעג ןופ

 ןיא -- ןפיל עכעלטפַאשנדייל ןוא רעכעלזָאגנ ענעזָאלבעגרערנַאנַאפ ,ןעוא

 ןייז ןופ םראווננעק ןיא קידנעפש ,טמיורטראפ ,טראצ-- ןעוועג וװַאכערעפ

 ןפיוא םולב ַא-רעביא יװ טרעמיצעג םיא רעביא טָאה עכלעוו ,יורפ רעטרַאצ

 ופסָארפ

 ומשינ ,.."סופידע, -- ןעװעג זיא ןָאזעס ןצנַאג ןופ רענַאלש רער

 קוליח רעד רעבָא ,סלַאטסנַאמסָאה ןָאפו .ָאגוה טרעיינ ,סעסעלקַאפַאס

 ,םלוע ןטיירב ןרַאפ .רענעק:רוטַארעטיל רַאפ ןיולב רַאבליפ ןעוועג זיא
 ;עג סע זיא ,רופַארעטיל ןופ םינינע יד ןיא ןטנװַאהַאב רעיײז םעד וליפא

 ןוא רעצרעה ערעזדנוא ןיא ןנַארפ רימ סָאװ ,דליב עקיבלעז סָאד --- ןעוװ

 .ןסעלקאפאס ןופ --- רעטימעג

 ?בערּפ ידו טריזירַאלוּפָאּפ טיירב טָאה עידעגַארפ סלַאטסנַאמּפָאה

 ?קעלַא טימ טדרַאהניײר סקַאמ טכַאמעג טָאה סע עכלעוו ,גנוריפפיוא עקיפ
 :ַאר ןיא גנולעטשרָאפ עקיזָאד יד .עלָארײלטיט רעד ןיא יססיאָאמ רעדנַאס

 םעדעי .טלעוו רעד ןופ טעטשטּפיוה עלַא ןיא טשיג רועיש ןרָאװעג ןזיוז

 :עמשרָאפ יד פָאה ,טיײקידװעעזנָא ףיוא ופרידנעפערּפ וכָאה סָאװ ,רעטַאעמ

 ,ךיז טײטשרַאפ .רַאומרעּפער ןיא ןסילשוצנייא קימיינ רַאפ ןמלַאהעג גנול

 ןפיוא שזַאלעג טשינ ךיז ןבָאה ןרעסישזער עק יגנַארטש ר ע זַא

 ?רַאפ ,ןרעטאעט .ישזער סטדראהנײר ןכ ַא מו צ כ ָא ג טנעמירעּפסקע

 רעבָא .ןעלמימ ןייק מגָאמרַאפ טשינ ףיורעד ןבָאה גנַאר ןמירד ןופ ,טרעק

 ןיא ענליוװ ןיא) וַאלסָאנירעטַאקעי ןיא סוועיַאלעיב יוװ גנומענרעטנוא אזַא

 :קריװרַאפ סָאד טָאה (!ע ג י ב יד -- םיורג גונעג טשינ 2 ןעועג וצרעד

 פנעצקַא:מּפיוה רעד .,רעקידנגַאלש ַא ןעועג זיא גלָאפרעד רעד ןוא ,טכעל

 זיא ?קַאמקעּפס רעד סָאװ ,םעד ןיא ןענַאמשַאב זיא גנוריפמיוא רעד ןופ

 ןיב 19 קנעדענ ךיא טיול ...ּפערט ַא ףיוא ףוס ןזיב בײהנָא ןופ ןעגנַאגעג
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 =רָאפ יד ןָא ךיז וטבייה ץַאלַאּפ ןופ ?ימס ןקירעהעג ןיא ןביוא .ןפימש 2

 =לעו ,ןומה רעד ןוא טקעפע רעכעלסענראפמוא רעפשרע רעד .גנולעטש

 ןפניא ןופ טנעה עפקערמשענסיוא ופימ ןפיפש 10 יד ףיוא טייפש רעכ

 :נײר ףעװעג זיא סָאד .ףליה ןוא םימחה שידנטעב ,ןסוּפידע וצ ףױרַא

 ןיא ןרָאװשג ןזיװַאב סנַאוװנ ןטסנעלק ןזיב זיא סָאד ןוא וטפיוא סדרַאה

 (טשינ ןַאזעס וצנַאג ןופ ךשמס ןיא ןיא עכקעוו ,גנולעטשרָאפ רעזדנוא

 ןײז טפרַאדעג טשינ טָאה "שמיװָארָאדעפ ,, רעזדנוא .שיפַא ןופ ּפָארַא

 :ָאק ןײק ןײז טשינ ףרַאד רענייק יװ ,שוג ױזַא ,טדראהנייר סקַאמ ןַײק

 ניר .ץכעלָאש רענעכַארבעגנָא רעד ףיוא יא ןַא ןלעמשוצקעווַא םובמול

 +עפ רעװַאלסָאנירעטַאקעי ןופ רעישוצ םוצ טכיירגרעדו טָאה ישזער סטרַאה

 וצ !לקַאטקעּפס ןופ םַאר יד טשרע  ךָאד ןיא סָאד רעבָא ...רעטַא

 ןײז ןלָאז עכלעװ , ר ָאי ט ק ַא ןבָאה טזומשג ןעמ טָאה | 5 יּפ ש

 ,גנובאנאב רענעגײיא רע ײז טימ זעגנַאלרעד טסקעש םעד חוכב
 טליפשעג טָאה עלָאר ?שיט יד .ןיפסיאָאמ ייב רעטנרַאבענסױא שם שי ג

 יד יוװ רעמ טשינ ןָאזעס ןופ רשמ ןיא שזײװַאב רע עוו ןיא ,ןײטשרַאש

 המישר ןימ ןיא םרימָאנרַאפ טַאהעג םיא ךיא טלָאװ ,טלַאטשענ ןייא
 ףיוא ןייטש וצ היכז יד טַאהעג בָאה ךיא עכלעוו טימ ,רעלטס ניקירעטַאעפ

 טנָאמַאמ רעסיוא) ןמסדנמיײרַאב ןרַאפ --- זבעפ ןצנַאג ןרַאפ רעמטערב יד

 םַאקעי !יא גקָאפרעד ןכָאנ טָאה ןײטשרַאש .(!ךיז טייטשרַאפ ,יקסלַאד

 ,ועיק ןײק "סוּפידע , לקאטקעּפס עד {גָארשעגרעבירַא ַאלסַאנירעמ

 ןגָאז טשינ בוא ,לַאפיײב ןקידנמײדַאבמוא ץנַאג ַא טַאהעג טָאה ןוא

 קיטקַארּפ רעד ןיא רָאזיּפע רעקידריווקרעמ א זיא סָאד ...?לָאפכרוד,

 :רַאפ ןבָאה ןעגנוניישרעד ױזַאיװ ,ןטכַארטַאב ךיז טזָאל ָאד .רעטַאעט ןופ
 .רקיע ןפרעדנערַאפמוא םייב םימרּפ סימ תוכוייש יא --- ןעגנַאלקּפָא ענעדייש

 םעד ןפַאְשעג קפס ןָא ןעגנולעטשרָאפ ערעזדנוא ןיא טָאה ןײטשרַאש

 רעשינעצס  רעקידנרהינַאּפמיא ,שזַאגַאב ןשירעלוסא שיוש ןופ קלח !טסערג

 ,עיצַאװַא עשימרוטש ַא !כַאמ) ףוס םייכ טנעלפ םלוע רעד .ץייר ןוא פארק

 =ןבייל רעד טרעהעג םיא זַא ,ןײזטסוװַאב ןלופ ןיא ןעמענפיוא יז טגעלפ רע

 רע טגעלפ ךיז םורַא רעליּפשמימ יד ןוא ,תולעפתהו רעקימורא רעד זיפ קלח

 ךיז טזָאל ..| ג ָא ר ט ר ַא פ ןּפיצנירּפ ?עשימַארקָאמעד , םיוא זיולב

 ןפיוא וועיק ןיא רע טָאה שזַארוטנַא רעװַאלסָאנירעטַאקעי םעד !ַא זַא ,סיוא

 רעדנא ןַא; :ןגָאז ןעמ טעװ ...טכַאמעג טשינ קורדנײא ןייקרעיושוצ

 וד ןוא וָאליָאמַאס לעװַאּפ וליפא רעדָא ,וװעינעלרָא ,יקסלַאר רעבָא ?ייםלוע

 +ערדא , ןוא יסערד וַא ,, ןופ קיגנעהּפָא זעיוועג םשינ ןענעז םייהלעדַא רעדירב
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 .רעפ ר ע ײ 7 !עװעג ןיא לקַאפקעּפס רעײז ןיא רקיע רעד לײװ ,מַאס
 .ש י רעכעלנעז

 ,ס ײ ק צ ג ַא ג א ןעועג ןיא וַאלסָאנירעטַאקעי ןיא ?סוּפידע"
 סומירּפ, רעד ,גָאפ רעד יװ רָאלק ןעוועג זיא עלָאר:לטיש יד רעכקעוו ןיא
 "רע ט ש ר עע ר ע ב ַָא .(עכיילג ןשיװצ רעטשרע) "סערַאּפ רעטניא
 ן2עט ןיא !"רעקיצנ"ײא,-סשינ ןיטולחל זיא
 ה אפ ןופ דוסי רעד תמא רעד טָא זיא רעפ
 ס ָאװ , עד .רעוט ענײז ןשיװצ ןש ינע ט5 ע ה
 רעד ןיא טּפָא פב ײלב ,ןפירגַאב יד טײברַאפ
 יו  ה ח"א אלע ב ןשירַאנ א ןופ עיציזָאּפ

 ןזיװַאב טָאה ,רָאיטקַא רעמבַאנַאב ַא רעײז ןעוועג זיא ןייפשראש
 ןוא ,לַאפנייא ןשינעצס ןופ ןרעטסומ ןלָאר עשיכַאלק וליפא ייר א ןיא
 ;ניא ןײז ןיא לענינירָא ןעוועג זיא רע ,טנעמַארעּפמעמ ןרַאבלפיממוא
 ;,מראנגײא םימ סעיצַאוטיס ןוא ןטסקעט קידנפכיולַאב ,עיצַאמערּפרעט
 ךיא בָאה סָאד .שייקכעלרניפרעד םעגייק יב רעטגהָאבעג ופשינ ,רעק
 בָאה ךיג רעיײז רעבָא ,םיא טימ טירש עטשרע יד זופ טעלפשעגטסעפ
 ןיא ןיא סָאװ ,ןַאזרעּפ ַא טימ ןַאט וצ בָאה ריא זַא ,טליפרעה ךיוא ךיא
 ןבענ ןוא דיז רעסיוא ךַאז ןייק ןוא םענייק ומשינ םעז ןוא טבילרַאפ ךיז
 עיציבמַא רעטציּפשעגנָא רעד וצ טירש ןײא ןיוש זיא ןופרעד ...ךיז
 רע ק נג ע ד .ַא ןגעװ ,גנורעטעגרַאפטסבלעז רעכעלרעגריבניילק זופ
 זיא --- ןיקסלַאד װָאטַאמפַאד ןופ ןטלַאמשעג יר יוװ --- טסנוק רעד ןיא
 ;גיא ןליװ ןימ ןָא ריז סָאה זדנוא ןשיװצ זוא ,ָאטשינ דייר ןייק ןיוש
 ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה רע לײװ ,גנויצַאב עטגנערטשעגנא ןא טלעמשעג
 רעלופ רעד יב םיא וצ גנויצַאב !"עליק, ,ןיימ ןרעלקרעד וצ סָאװ טימ
 טכַאמעג ךיז טָאה םעד ץוח ...ןעגנוטסייל עשינעצּס ענייז ןופ גנונעקרענָא
 .ןמםיוה יר טליּפשעג טָאה רע וװ ,ןעגנולעטשרָאפ ןיא טָאה רע זַא ,ױזַא
 יטלאהעג סָאה רע גנוצאשּפָא סנעמעוו ,רעיושוצ ןופ טרעהעגסיוא ,ןלָאר
 ,ןלָאר ייר ַא טרינָאּפמיא טָאה ײז זַא ,םעד ןגעוװ ןעגנוניימ ,עקידנבעגסָאמ רַאפ
 ךיז יײז ןבָאה ָאד ןוא ,עקיטרעװרעדנימ רַאפ ןפלַאהעג טָאה רע עכלעוו
 ךיז ןזָאפ עכלעוו ,?עלַארטנעצ , ,?עקידנרינימָאד , יוװ טלעטשעגסיורַא
 ;עננָא טָאה רע ןוא ,טליּפשעג ךיא בָאה ןלָאר עקיזָאר יד .ןעקנעדעגרַאפ
 ;עג טשינ וליפא בָאה ךיא ...ןצעשגנירג ,ןרירָאנגיא ,ןריטערפ ךימ ןביוה
 סָאװ ,סָאד זיא ןליוומוא ןייז ןופ הביס יד ןזַא ,קנַאדעג םעד ןזָאלוצ טנָאק
 םייב טעמירַאלוּפָאּפ ןייז רַאפ "שנערוקנָאק , ַא רימ ןיא !עזרעד טָאה רע
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 טנעמַארעּפמעש ןײז ןקעװ וצ הדימ יר טַאהעג רע .טָאה ייברעד .םלוע

 רעטציירעצ:קידנװיכב ךרוד ןווחענ יד 'ןפיורשפיוא , ,טירטפיוא ןר אפ

 ,ןיק) טיײג טניה :טסוװעג ןיוש ומָאה ןעמ .ןרָאצמירג ,סעב ,הזגור

 יד ןופ ןיא סע רעוװ רעלדיימראפמוא םסעוװ --- "טעלמַאה ,, ,"ַאטסַאקַא,

 ןגָאז טלמעד טגעלּפ ןעמ) רעמיטסָאק רעד --- רעטעברַאטימ עשינכעמ

 םכע רעדָא (ײרעכַאמקירַאּפ,} רעמירג רעד ,('"רעדיינש , :טושּפ:טסָארּפ

 ..יןבהק א ַא ןלַאפ , ןזומ עיכרַארעי רעד ףיוא עפוטש רעד טָא ןופ רעצ

 ןקור ןיא לקנעב ַא ןעילפ תוחפל טעװ ,פעלק רָאּפ ַא ןּפַאכ טשינ ביוא

 | .םינּפ ןיא רערוּפ טימ לטכַאש א םומיגימ רעדָא

 עפשרע עניײמ ןופ בָאה ךיא זַא ,טלייצרעד לָאמַא ןיוש בָאה דיא

 פירטפיוא םוצ ןשיירג ךיז טייהניוושג יד טַאהעג רעמַאעמ ןיא פירש

 םוק ךיא זַא ,טסווװעג טָאה רעסישזער:ספ?יהעג רעד .ןטונימ עצריוק ןיא

 יא סָאד ןוא ,ןבײהנָא ןרַאפ טונימ 20 --- 15 בָארעדרַאג ןיא ןײרַא

 מכַאמ .רעסישזער;גטּפױה ןופ שהינָאיצקנַאס ןוא ןעמונעגנָא ןרָאװעג ןיוש

 2ונעגנָא רעד טיול ."גיניק, םעד ליּפש ךיא ,"טעלמַאה ,} טײג סע ןַא ,ךיז

 ןוכייווצ ןופ ןבױהנָא גנולעטשרָאפ יד ןעמ שגעלפ עיצַאזינעצסניא רענעמ

 ?רעד ,ביױהנָא !רַאפ העש עבלַאה ַא .עדערנַארפ סניניק םעה --- דליב

 רַאפ ןלַאהעג ןיוש ןײטשרַאש טָאה ,ָאטשינ דָאנ ןיב ךיא זַא ,קידנרעה

 :עטשרַאפ ַא םימ ןביױהנָא דיז טעוװ ?קַאטקעּפס רעד ןַא ,דעל-ײמרַאפמוא

 ןיא םילכ יד ןיפ סױהַא קיטכירפיוא זיא רע ...טונימ 19--10 ןופ גנוקיפ

 גוז ןוא ןטסיופ טימ טנגעגַאב ךימ רע טָאה ,ןזיװַאב ריז בָאה ריא ןעוװ

 ?םעפ) םשל עטשטעװקעגסױרַא ךעלפסניק ןייק משינ לָאמ סָאד -- םיל

 סָאװ ,סורדרַאפ ןייז ןופ עקידנמָארטש קיטכירפיוא טהעיינ ,"טנעמארעּפ

 סיױרַא שזייוו ןוא ןענָאנַאק יד ןרעטש וצ ךיז טביוקרעד רָאיטקַא רעגנוי א

 ףיוא .גנולעטשרַאפ:ריפסקעש ַא ןיא עבַאגםיוא ןײז וצ טליגביײלג אזא

 :יאור רעטלַאק:זיא ןַא טימ ךיא בָאה תולוק ןוא ןטסיופ עטלייבעג ענייז

 :טרעפפנעעג םייק

 2עג2 ןרָאצמירג רעיא ןיא טנעז ריא | !שטיװָאּפיסָא ןיפנַאמסנַאק ---

 ?כיװ זיא םונימ ר ע ד ןיא רעבָא ,ןנעצַארּפ טרעדנוה עֶלַא ףיוא טכער

 ;לעװ ,םירג ןוא םויטסָאק רעד --- ןרָאצמירג ןטכערעג רעיא ןופ רעקיפ

 ריא ןוא גנונעדרָא ןיא ןעגנערב טונימ 15 ןופ רשמ ןיא ףרַאד דיא עכ

 עמענעצ טשינ רימ יב טונימ ןײא ןייק ךייא טעב

 םוצ ןדנַאװעג ךיז רע טָאה טייקיא;ר רעטולָאסבַא ןופ ןָאט ַא טימ

 :דעסישזער:טּפיױה
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 1 '"ןופצ ןו פ (

 ) טנעסבוא ךורנ וו



 ;עּפְׁשְרַאפ עדעי רַאפ ןענעכערּפָא טלַאהעג געט ײװצ רעדָאפ דיא --

 טי | | | 0 !יפונ ימ עטקיט

 טציא רעבָא -- ךיא גָאז -- עדנוקעס ערעי רַאֿפ געט ײ ר ד

 יי יי | !ןײלַא ךימ טזָאל

 רע זיא 8 שקנוּפ ןוא .גנַאהרָאפ םעד ןבױה עמ טנעלפ 8 טקנופ

 ךָאנ רימ ןלעװ גנַאל , :רענוד ַא טימ .בָארעדרַאג ןייז ןופ ןפָאלעגסױרַא

 2על םיא טָאה רעסישזערפליהעג רעד רעבָא *??בונמ םעד ףיוא ןטרַאװ

 / ..רעצעלּפ ערעײז ףיוא ןענעז עטקילײטַאב עלַא זַא ,ןרלָאמ

 טונימ א רךָאד זיא'ס ?ןָא טשינ ריא טביוה עשז:סָאװרַאפ ---

 ?8 ךָאנ

 :עּפער ?שטיװָאּפיסָא ןיטנַאטסנָאק ,ןביוהנָא ךיא לָאז ךייא ןָא ---

 .ךייא ומימ רימ ןבָאה ומרימ

 ;רָאפי םעד ןביוה וצ לַאנגיס רעד טרעהרעד ךיז טָאה טונימ רעד ןיא|

 ןעמונרַאפ קיטסַאה רע טָאה ,ןָארש ןפיוא ךימ קידנעעזרעד ,ןוא גנַאה

 םיש שימ קידנעלמהומסיהַא ,ץנַאזימ ןטיפ ןָארּפ ןבענ טרָא !ײז

 ;םקעש .ןליּפש רע ומייג רעבע??ןוא;גנול ןטלַאק ַאזַא םימ , :ןּפיפ יד ףיוא

 ביל יװ, :ןביוהעגנָא בָאה ךיא .טנפעעג ךיז טָאה גנַאהרָאפ רער ..."ןריּפ

 רעבָא --- "םענעברַָאפשרַאֿפ טשרע רעדורב ןופ קנעד נָא רעד זדנוא זיא'ה

 טשינ ָאד ךיא בָאה ןיקסלַאד ןבענ יװ ךיז ןבעֿפנײרַא טלאמשעג רעד ןיא

 | י .טנָאקעג

 ?רעביא ןלַאפעגסױא רימ זיא "סוּפידע, ןופ גנופעטשרָאּפ רעד ןיא

 ריז טנעלפ גנולעטשרָאפ יד .סעיצַאװַא יד ןופ ?ײט ַא ךיז ףיוא ןעמענוצ

 פערט ןופ ּפַארַא טײנ םוּפירע רעדנילב רער יװ ,םעד טימ ןקידנערַאפ

 השקב ןײז ףיוא ןָאערק .גנַאטסױרַא םוצ לַאזרעיושוצ ןכרוד ךיז טזָאל ןוא

 רעביא רעדניק יד זָאל ןוא יג :טרעפשנע ,,ןײגוצקעװַא ןביולרעד םיא

 .*ָאד

 ױזַא ,פערט ןפיו א טנַאה רעטקערטשעגסיוא זַא ופימ ומביילב רע ןוא

 ופ םדניװשרַאפ רע זיב קידנענעגעז םיא ןוא ןסוּפידע קודגמוולנַאב יו

 : | | ...גיֹוא םרעיושוצ

 ?כָאנ ךיא געלפ ,ןביוא קידגעײטש ןוא ןענַאערק טליפשעג בָאה ךיא

 ;עג ךיז טָאה סע עכלעוו ןופ ,ןגיוא טימ םוּפידע !קירנעײנּפָא םעד ןקוק

 | .ןרערט םַארשש ַא םינּפ ןרעביא ןסָאג

 בו א רָאג ןײטשרָאש ומָאה לקַאטקעּפס ןגעװ עיזנעצער רער ןיא

 עיצַאװַא עשי םרוטש יד זַא ,מנעיילענהעביא גנימסייל ןייז רַאֿפ גנאזעג

 ח-פ
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 װַָאקשור .א .ן יש ;



 ןגנוי םעד ןעקנַאדרַאפ וצ רע טָאה ליּפש עקיטכערּפ ןייז רַאפ םלוע ןופ

 דרָאקַא ןטצעק ןפימ קורדנייא םעד שצנעגרעד ױזַא טָאה סָאװ ,טסיטרַא

 זַא ,ןעירשעג ,דליװ ןרָאװעג זיא ןײטשרָאש .לקַאטקעּפס ןרַאברעדנוװ ןופ

 ןכערכעצ ,םנוה ַא יװ ןגָאלש ,ןתיממ רע םעװ ?קישרַא ןופ רבחמ םעד

 ענײז ןיפ ףוס רעד ןעװעג טשינ רָאנ ןיא סָאד רעבָא .סיפ ןוא טנעה

 פםעשז ןסיװעג א ןפרָאװעגרָאפ רימ טָאה רעקיטירק רעד תויה ."תורצ

 ?םיוא םיא עיצקַאדער ןיא ווירב ןצרוק ַא ןיא ךיא בָאה ,ןסוּפירע יב

 רַאפ גטונעװַאב ןיימ ןמלַאה וצ טנוהג ַא טַאהעג טלָאװ רע זַא ,טרעלקעג

 עג רעבָא ןבָאה רימ .ןסע;קָאפָאס ןליּפש רימ ןעװ ,ומערנירגַאכמוא

 ;םו:עװַאב יד ןיא ןלַאטסנַאמּפָאה ייב ןוא ,ןלַאטסנַאמפַאה --- ןמ?יּפש

 -- ףרוװהָאפ רעד זַא ,ױזַא ...טסקעפ ןֹופ עקרַאמער .ַא ןיא ןזיװעגנַא

 קא םעד טשינ ןרעוו טכַאמעג ףרַאד -- טקיפכערַאב ןיא רע בי ן א

 ?םעשטַאיװ -- עיזנעצער רעד ןופ רָאמיױא ןטימ .רָאטױא םעד רָאנ ,רָאיט

 ןכערגײרּפַאב סייה דיז רימ ןבָאה --- ןייצינראז שטיװָארדנַאקקעלַא װַאֿל

 ?הַאכָאה, ֹוּפימ ןעגנורדעגכרוד רימ וצ .ךיִז ןעמ טָאה רעטַאעט ןיא ןוא

 קַארער ןיא "ךיז שטנכער ןעמ, ןכלעוו טימ ,ןױשרַאּפ א טימ יװ "גנומ

 .ןורעג ךיז טָאה גתשיײצ יד יװ םעלַא םעד ייב טשינ קנעדעג ךיא .עיצ

 ??עװ ןיא ,"יַארק יקסוװָארּפעינדירּפ, -- גנוטייצ עטייװצ ַא ןעװעג זיא םש

 םײצרָאי ןטשרע םװָאפַאמלַאר וצ לַארװעפ ןיא רעטעּפש בָאה ךיא רעכ

 טָאה רָאי ןצנַאג ןרַאפ סָאװ ,טריטסעטָארּפ ןוא ?קיטרַא ןַא ומקורדעגּפָא

 .רבק !ײז ףיוא הבצמ ןייק טלעמשענקעװַא טשינ ןעמ

 עמיוװ:םולוקירוק ןײמ ןיא טכַארבעגנײרַא רעטניװ רענעי טָאה ױזַא

 .ןדָאזיּפע עלופשרעוו דס ַא

 ּפָאּפ טלמעד ןמימ טפַאשטנַאקַאב ןיימ ןײגײברַאפ טשינ ןַאק ךיא

 ןכלעװ םימ  ,װָאקשייר שפיװַארדנַאסקעלַא רָאטקיװ ,גהימַאמַארד ןרעכ

 רימ ןענעז װירב ענייז ןוא ןבירשעגכרוד םעדכַאנ גנַאלנרָאי ךיז בָאה דיא

 טָאה ןכיהעגנָא .ןרָאי ענעי ןופ תונויסנ עניימ ןיא דיירפ ַא ןעושג דימת

 :עיּפ ןײז טימ טנפעעג טָאה ןעמ .ןָאזעס ןופ בױהנָא עמַאס ןיא סע ךיז

 :שץימ)} םיקרָאג טימ ןשימ טשינ ,"רעגריבניילק) "ילעטַאװיבָא  :עק

 ?רעמטעּפ ןיא רעגַאלש רעד ןעוועג םישדח ענעי זיא עכלעוו ,(!יעינַאשמ

 2/ א ןעװעג ןיא טַאלסָאנירעטַאקעי רַאפ .?ַאקנירדנַאסקעלַא , רעגרוב

 :עגײב ומָאה רבהמ רערעלוּפָאּפ רעד סָאװ ,הנרדמ רעטסכעה ןופ שינעעש

 רע טגײלעגרָאפ טָאה וועיַאילעיב ןוא ,ןָאזעס ןופ גנונעפערער יר טניוול

 ץכלעװ .עסעיּפ רעמײװצ ןייז ןופ ערעימערּפ רעד ףיוא ןביילברַאפ לָאז
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 .רעטַאעפ ?יקסנירדנַאסקעלַא , ןיא ןרָאװעג טליּפשעג מלמעד ךיוא זיא
 ;עגנָא ריז ,ןבָארּפ יד טניוװעגײב ,ןבילכרַאפ זיא ןזָאקשיײר ."רעײגכרוד,
 ;ןרָאיטקַא יד ףיוא טקיקעגמורַא ;רעסישזעדַײטּפױה רעזדנוא ןופפ טכַאל
 וצ םוא ןוא דימלת ַא םװַאטַאמלַאד ןַארַאפ זיא אד זַא ,טסווורעד ריז
 למיוב רָאד ךיז טסיג ,"ןייג, ֹוצ ןָא טביוה ןצעמע זַא .טרעטנעענרעד דיז
 ;טוג ןגנוי ַא ןופ עלָאר א ןַארַאפ זיא קיטש םער ןיא .פשעלפ קידייק ַא ןופ
 ;נוי א טריפרַאפ רע .ףוס םוצ ןוא בױהנָא ןיא טניישרעד סָאװ ,רעציזַאב
 ןיא ,עסירטקַא ןַא עמַארדסנכעל רעטשרע ריא ךָאנ טרעוװ עכלעוו ,לדיימ
 :ַאט ןופ זיוה ןיא יז טמוק שקַא ןפצעל ןיא ןוא טמירַאב ןרעװ וצ הכוז
 ןיא ןיא יז סָאװ ,רעטסעװש רערעגנוי ריא טליוצרעד ןוא ןעמַאמיעמ
 ;רַאפ וצ ד נג ק רָאנ סעמכ סָאד טנרָאװ ןוא ,ןענַאטשעגפיױא ןבעל
 יד וצ ..יורפ א ןופ ןכעל ןיא ר ע ײ ג כ דו ד ןופ ץרַאה ריא ןטיה
 ןגעוו ,רעציזַא2טוג רעד ךיז םזײװַאב גנולייצרעד ריא ןופ ןצַאז עמצעל
 טכַאמ רע ,"רעײגכרוד , ןגעװ רעטרעוו עריא טרעה רע ,פהער יז ןכלעוו
 ומקוק גנוטכַארַאפ טםימ ,ןעמָאנ ריא סױרַא טלמרומ רע ,טירׂש ַא ריא וצ
 ;רַאפ ןיא קיטש סָאד .טלַאפ גנַאהרָאפ רעד ...קעװַא טייג ןוא ןָא םיא יז
 | | 2 .טקירנע

 םילודג יד טקילײטַאב עסעיּפ רעד ןיא ךיז ןבָאה גרוברעטעּפ ןיא }
 ,ןוָאמַא?רַאװ ,ןװָאדיװַאד ןבענ ןוא ,רעומַאעט  !"יקסגירדנַאסקעלַא, ןוֿפ
 ,ינברוד,, ןֹופ עלָאר רעד ןיא יקסנעיק רָאישקַא רעד טָאה ,אנירושטימ
 .קורדנייא םֹוׁש ןייק טזָאלעגרעביא טשינ "רע

 רעד ףיוא םױרַא טשינ וליפא ףוס םוצ ךיא ןיב ןבָארּפ יד היוא
 : ןיישרעד טקַא ןופ ףוס עמַאס םייב זַא ,טגָאזעגנָא ןרָאװעג זיא רימ .עניב
 ...קעװַא טייג זוא 'קוק ַא רימ ףיוא ופיג ַאװָאששנַארַאס ןוא ,ךיא

 ,רעײגכרור } ןגעװ ןזַארפ יד קידנרעהרעד ,לקַאטקעּפס ןפיוא רעבַא
 ייימ , טָאה ,ץרַאה:ןעיורפ ַא ןופ ליפעג עטשרע סָאד טרעטשעצ קָאװ

 ןיא טונימ רעד זיב סָאװ ,סניױזַא ן ע גַא ט ש ר ַא פ "רעציזאבמוג
 ,ןלַאפעג זיא גנַאהרָאֿפ רעד זַא ...ןוא .ןײרַא טשינ ּטָאק ןיא וליפא םיא
 רימ ֹוצ ןיא רָאפיױא רעד ןוא ןעמָאנ ןיימ ןפורעג םלוע ןיא ןעמ ןפָאה
 | .ןקיפב עקידנעמַאלפ ומימ ןפָאלעגוצ

 ;בערּפ א ךָאד זיא'ס --- שרעהרעד ךיא בָאה -- רעניימ רערעוט -
 ןיא !לַאניפ םעד שעװעטַארעג בָאה ךיא ."רעיײגכרוהע רעד עלָאר עקיט |
 םיװ ךיא ,ךייא קנַאד ךיא .ָאטשינ רוּפש ןייק ןופרעד זיא גרוברעטעּפ
 - .ןקירדוצסיוא קנַאר ןײמ ךײא ױזַא יװ טשינ
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 רעד בילוצ ןבירשרַאפ ךובגָאט ןימ ןיא ןיא טַאלב קידנמײדַאב ַא

 ןעגעז !טהָאד ."ןופצ ןופ םירובג יד, סנעסביא ןיא "רָאננוג, ןופ לָאר
 ןבָאה סע .עיגָאלָאטימ רעשיװַאנידנַאקס רעד ןופ ןטלַאטשעג יירד ןַאהַאפ

 ילב סע ןיא רימ רַאפ .ךיא ןוא ןיגילָא ,ןײטשרַאש -- טליּפשעג יז

 :עג טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעגנורעדָאפ עלַא רעביא עבַאנפיױא ןַא ןעוועג קפס

 :ערבַײעניב יד ףיוא ןָאזעס ןשייווצ ןיא רעליּפשיוש ןגנוי ַא ןלעטש טנַָאק

 ,ןעיירד ןיא ןגיובעג עלַאר רעד ןופ טסַאל ןרעטנוא ךיז בָאה ךיא ןוא .רעמ
 םיא בָאה ךיא ןַא ,ןדלָאמעג ןפָא טָאה ןיגילָא ,דובכ םימ סױרַא רעבכָא

 סָאר זַא ,ןבעגעגוצ ייברעד טָאה רע ...םימרּפ שלַא ןיא ןגיטשעגרעכירַא

 ,?ןדלעה,,) רַאוטרעּפער םעד ןיא ךיז טליפ רע ?ײװ ,ךס ןייק טשינ ןיא

 טשינ ךיא ןיב גנוניימ ןיז טיופ רעבָא ,טעטנעּפעג יוװ (זרעפ ,םיײמסָאק

 ומָאה גנונימ רעקיבלעז רעד טימ .ןײלַא ןענײמשרַָאש ןופ ןענַאטשעגּפָא
 :עג םעד ןיא טָאה סע .ָאטַארעיג רימ וצ ןדלָאמעג ?קַאטקעּפס ןכַאנ ךיז

 ןגעלָאק ןכלעוו ,ןענײטשרַָאש יבנל "דיײרפנדַאש , עזָאד עשביה ַא ןמקעטמש

 תאנש ,,רעמ ןעװעג ָאד זיא .ןעמוקַאב וצ ביל טשינ ןזיװַאב ןיוש {בַאה
 םיורָאפ טירש ַא רעבָא ,רימ יבנק 'יכחרמ תבהא, יװ םיא יבנק "ןמה

 ,ןרימָאנרַאפ וצ טַאהעג ּופנװֶא םענעי ךיא בָאה ןקידנפײדַאב ַא רָאנ ןוא

 רַאמהאפ ןקידרדסכ ןופ ןכײצ ןרעטנוא קעװַא ןיא ןָאזעס רעד ןוא
 :קַא רעכלעוו ןופ ,עלָאר ַא ןבעגעג רעסישזער רעד רימ פָאה "ןיק ,, ןיא

 :ַאכ ןצראווש םעד ,''ליוולעמ דרָאל , :קנערק רעזײב ַא ןופ יו ןכײוו ןרָאיט

 בָאה ךיא .עטָאלב טימ םיוא טקַא ןפירד ןיא טשימ ןיק ןכלעו ,רעטקַאר
 דצמ ןעגגורינַאקיש יד זַא ,ןדלָאמענ ןֹוא ווידב ַא ןוועיַאילעב ןבירשעגנָא

 יד ביוא ןוא ןגָארטהַאפ טשינ רעגנעל ךיא לעוװ רימ יבנ? ישזער רעד

 ןעײרּפַאב ךימ ךיא טעב ,םעד ןופ ןעײרפַאב ומשינ דימ ןָאק עיצקעריד

 סװָאטַאמלאר ןעװעג רָאי יירה ךיא ןיב םעד ףיוא םשינ .רעטַאעפ ןופ

 ;ער רעד .םיצראה?םע עקיליווזייב ןופ שקעיבָא ןַא ןרעװ וצ ידכ ,דימלת

 ןעמוקעג ןיא רעסישזער רעד זַא ,ןעװעג ןיא גנוהנעװ ןיימ ןופ טַאטלוז

 גנומכַא רעטספיש יא טרעכיזרַאפ ךימ ןוא ןהנעטסיוא רימ טימ ךיז

 :לעמו רֹהָאל עלָאר רער ןופ .סעיצאריּפסַא עלא עניימ וצ ןֹוא רימי וצ
 לעװ ךיא זַא ,ןרלָאמעג ןַאד בָאה ךיא ...ןרָאװעג טײרפַאב ךיא ןיב "לי
 :יצסיד טשינג ןופ סנעדעצעהּפ ןייק ןפַאש וצ טשינ ידכ ,ןליּפש עלָאר יד

 םעמב בצמ ַא ןיא טכַארבעגנײרַא ןעמעלַא ןיוש םטָאה סָאר .טייקטהינילּפ

 ןָאפ ?יװ רע זַא ,סיוא םמוק "?רע ליװ עשז סָאװ, :טײקנרָאלרַאפ ןופ

 !ּפָארַא ּפָאק ןטימ רָאנ ,רעױּפַאק רָאנ
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 .עיצַאסנעס עטכירעגמוא ןַא ןיוש רָאג ןעװעג זיא לַאניפ רעד רעבָא

 םימ טליּפשעג םיא שםָאה רע .קיטכערּפ ןעװעג "ןיק , ןיא זיא ןײטשרַאש

 גונ עג ט שי נג סע םָאה קיטירק יד .יקסלַאד יװ טייקטריניפַאר רעמ

 ;ּפַא "עכעלבעל, ןימ ַאזַא ןבירשעגנַא טָאה ןֹוא ןצַאשוצּפָא ןענַאטשרַאפ

 ?נעצער ןיא ןיא עלָאר יד) "ליוקעמ דרָאל, זיא רימ ןגעו ןֹוא .גנוצַאש

 טקרעמַאב זיא (ןרָאװעג שנָאמרעד טשינ טּפיוהרעביא לָאמנייק ךָאנ סעיז

 :יצניא רעד ליוולעמ דרָאל טָאה "ןטַארקַאטסירַא , עלַא ןופ זַא ,ןרָאװעג
 רעכיוה ןופ רערנעלגנע ןַא ךיז רַאּפ טָאה ןעמ זַא ,ןביולג טכַאמעג רעק

 טשינ ןעמָאנ ןימ ןיוש ןָא טלמער ןופ טָאה ןײטשרָאש ...גנומַאטשּפָא

 | .ןגערפיוא טשינ ייברעד ךיז ןוא ןרעה טנָאקעג

 יד וצ ןרעהעג סָאװ ,ןלָאר ייװצ טליפשעג רעשניוו םענעי בָאה ךיא

 :רעטקַארַאכ ןוא ןרָאיטקַא עשיסַאמַארד ןופ רַאוטחעּפער ןיא עטסרעווש

 *לרעלדָא סָאד, קיטש ןטמירַאב סנַאטסָאר ןיא "ךינרעמעמ ,, :רעליּפש

 ;עיַאבירג -- קיסַאלק רעשיסור רעד ןופ ?רעּפ ןיא "גוזַאלַאקס, ןוא

 קרַאטש רימ טָאה עלָאר רעטצעל רעד ןיא ."?כש ןופ הרצ יד, םװָאד
 לעק סבוזַאלאקס ןופ טרעהעג בָאה ךיא .טייקירעזייה ןיימ טרעטשעג

 ןופ ןגירקסיורַא טנַאקעג בָאה ךיא עכלעוו ,רענעט יד טשינ --- סױרַא
 :עגמורַא ןבָארּפ יד ףיוא ןיב ךיא .רעדנעבמיטש עטרעטַאקרַאֿפ עניימ

 ;עטשרַאפ יד עגרהרעד ךיא זַא ,טהנעטעג ןוא רענעגָאלשרעד ַא ןעגנַאג

 װעיַאיליב טָאה ןרעטנומהעד וצ ךימ הנוכ רעד טימ ,תועמשמ .גנוק
 ןצנַאג ןרעביא ןדלָאמעג עגעצס ןיימ ךָאנ טקַא ןטנק ןֹופ עכָארּפ ןטימ ןיא

  טרעיינ ,ןיקצַאשט 'ייב יוװ ''?בש' , ןופ טשינ טמוק ""החצ ןייז :רעטַאעמ

 ןיא רע זַא ,חומ ןיא ןגָאלשעגנײרַא םיא טָאה רעװ .גנודקיבנייא ןופ

 רע םגנערב ,טרעדָאפ טלַאמשעג יד עכלעו ,רענעש עלַא ?ייקירעזייה,

 םיא ןָאק ןעמ ןַא ,ױזַא ייברער שליּפש ןוא סױרַא לעק רעכַאװש ןייז ןופ

 עטסעב יד ןופ המישר רעד ןיא ןענעכערנײרַא ןסיוװעג ןקיאור ַא טימ

 טריקימעג רעדיװ ןײטשרַאש טָאה לקַאטקעּפס ןכָאנ ."םבוזָאלַאקס,,
 עשביה א טליײטעגניא "ןיקצַאשמ, ןייז םיא רַאפ טָאה ןײציגרַאז .םישעמ
 טכַאמענ םאזקרעמפיוא םיא ייברעד רעבָא סָאה רע ,גנַאזעגביוק עזָאד

 2ַאב עקילַאצמוא עלַא יד :ןעזרַאפ טָאה ןײטשרָאש ןכלעוו ,טרּפ ַא ףיוא

 ןופ גנַאגמוא ןיא ןײרַא ןענעז עכלעוו ,ןזרעפ ,ןצַאז ,רעלטרעוו עמלגילפ

 ןפ , סט ַא טי צ ירו ם ש י 1 !יקצַאשט יב זעגנילק ,ןדער:שיסור
 ןוא קנַאדעג ןקידנליּפש יז ןופ שקודָארּפ א יװ רָאנ ,ענעמונעג ץעגרע
 2ניק ַא טלָאװ גנוקרעמַאב ַאזַא רַאפ ...ןעקנעדעג סע ףרַאד טסיטרַא רער
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 לַאפ רעזרנוא ןיא .טנַאה יד ןַאש שוק ַא רעקישירק םעד טָאזעג 'ועלטס

 ענעגָאלשעג טשינ !םילבונמ :ןפרוווסיוא , :טרעהרעד רימ ןבָאה רעבַא

 דא רָאנ רע לָאז !ןכערבסיוא ײז ןעמ ףרַאד סיפ ןוא טנעה !סע ךרָאמ

 !ןגָארשקעװַא םיא ןעמ טעװ קירוצ !רעטַאעש ןופ ?לעװש יד ןפעדמרעב

 ךיז ןעגניווצ םיא ךיא לעװ הּפצוח ַאזַא רַאפ ןזַא ,טרָאװיןרע ןיימ ביג ךיא

 יקצַאשט ױזַא יװ ןענרעל רע טײג ,ןענײטשרַאש ,;ד י ס !ןקידלוששנַא וצ

 ֹּו *!!ןדער ףרַאד

 ןערב ןלופ ןיא :;עמוקנײרַא לָאז ןיצינרַאז זַא ,טכַאמענ טָאג טָאה

 וליפא ןיא דחּפ ןוא ףרוװרָאפ ןָא רעטיר ןיימ ...ןרָאצמירג ןלעדייא ןופ

 לכײמש ןפפַאהרעבױצ א טימ .ריפ רעטיײװצ ַא ךרוד ןפָאלטנַא טשינ
 .קידנגיונרַאפ ךיפ ךיז ,טסירגַאב טנעזנעצער םעד רע טָאה ןּפיל יד ףיוא

 ןטלַא ןופ עלָאר יר ןעוועג רימ רַאפ זיא שינעבעלרעביא סיורג ַא

 :רַאפ סָאװ ,דליב ןכָאנ ."?עעכיסּפ ןוא סָארע , סיקסװַאלושז ןיא "ףלַאקש

 ןופ עכַאּפע רעײנ רעד ןגעװ גָאלַאנַאמ ןסיורג סנפטלַא ןטימ ךיז טקידנע

 םרידביוו פנייה זיב) .ןשטנעמ ייווצ ןשיװצ ףליה רעקישײזננעק ןוא עביל

 | :ןרעפ ןטצעל ןופ טסייג ןֹוא ףוג רעצנַאג ןיימ

 ןגיוא עמנייוװרַאפ ןיא ןרערפ יד טשיװ ר

 ןגיוב ןופ ליפ רע טײרּפשרַאֿפ דיירפ ןוא טסיידס ןוא

 .סיוא ןדנווי רע טלייה עקידנדיײל יב

 -- ("!2 ָא ט סי ר כ, :טבעװש ןעמָאנ רעד ליומ וצ ?יומ ןופ

 סָאװ ,רעלפוס רעזדנוא ...ןעצ לָאמ ַא גנַאהרָאפ םעד ןבייה ןעמ טנעלפ

 ,דידי רענעבעגעגרעביא ןוא ןַאמ-סגנואיורטרַאפ סנײטשרָאש ןעוועג זיא

 ,ילּפמָאק ןוא ןעגנוסירגַאב םימ דליב םעד ךָאנ רימ וצ ןײרַא לָאמניא זיא

 (ןעועג פקילײטַאב טשינ גנולעטשרָאפ רעד ןיא זיא ןָארטַאּפ ןייז) ןטנעמ
 ןײז ןוא גנולעטשרָאפ יד ןָאש קוק ַא ןומ ןײטשרָאש ןַא ,טנַאזעג ןֹוא

 רבה רעביל רעד רעבָא .ןדניװשרַאפ קפס ןָא טעװ רימ יבנל םזיצימפעקס

 :עג קוק ַא גנולעמשרָאפ יד טָאה רעימערּפ רעזדנוא :טַאהעג תועש ַא טָאה
 ?סיוא ,סעצײלּפ יד םימ קידנשמשווק ,ןּפיל עפמירקעגסיוא םימ ןוא ןָאמ

 ןפורעג
 - תולעּפתה ןיא ןײרַא ָאד טלַאפ ןעמ סָאװהַאפ טשינ ײטשרַאפ דיא,

 .?!םלוג:םלוע

 יײװ םעד ןסיגרַאפ וצ ירכ טשינ ןפנָארב ןעקנורטעג ךס ַא טָאה רע
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 ןײמשרָאש טָאה טנַאלַאט ?ײװ ,טנַאלַאט םענענײא ןיא גנושיוטנַא ןופ קיפ
 טמענ ןענַאװ ןופ .לַאפנייא ןוא רעייפ טימ טליּפשעג ןוא טגָאמרַאפ קפס ןָא

 יב .רָאלק טשינ םויה דע רימ זיא ,טייקטרעשיברַאפ יד לַאפ םעד ןיא ךיז

 ,רָאױמקַא ןסיורג סלַא םיא רַאפ גנונעקרענָא רעקישכירפיוא ןוא רעפיפ ןיימ

 ןיא) ןעמונעגרעביא ּפַאנק טשינ ןוא טנרעלעג ךיז בָאה ךיא ןכלעוו ייב

 ייב זיא --- עניב רעד וצ ןײג ךיז טזָאל ןיק רעדייא עזוַאּפ עטצעל יד "ןיק,

 רערעפיב רעד ןבילברַאפ זיא -- (גנונעכײצנָא סניימשרָאש ןופ -- רימ

 לקַאמקעּפס ןיא ןעעז ןופ ,גנורעטפעגרַאפטסבלעז רעקיליב ןופ קַאמשעגײב

 ןטכינרַאפ ןוא ץלא ןגלָאפרַאפ וא ד יז -- דעקל סיל ש סיוא

 | | .סערעמניא םענעגייא םעד רעסיוא -- ץלַא

 ןיא טליּפשענּפָא ךיז גנולעטשרַאפײסדײשּפָא רעד ןיא סָאה ץלַא סָאד

 ,51 םסמ 6 ט6186068 :ןגָאז ןזָאל ךיז טלָאװ סע !כלעוװ ןגעוו ,רָאזיּפע ןַא

 רימ רעבָא ,(טכַארטענוצ טוג סע זיא ,תמא טשינ זיא סע ביוא) 1088187

 !"ןמכיד , טשינ ןטקַאפ ןײק :ל5כ רעזרנוא ןענָאמרעד רעד"ו ָאר ןלעוװ
 םַארגָארּפ רעד :סנױזַא זיא) ןעשעג ןוא ןעשעג זיא סָאװ ,סָאד רָאנ ןלייצרעד

 ראומרעפעד ןופ ןטנעמנארפ 4 ןופ ןענַאטשַאב זיא ?קַאטקעּפס ןטצעל ןופ

 טקילײפַאב ןעוועג ןיב ךיא .ןָאזעס ןצנַאג ןרַאפ ןרָאװעג ומליּפשעג זיא סָאװ

 :יװצ ןיימ ,טשינ ךיא קנעדעג ,ןשש השעמ ,ןטשרע םעד .4 יד ןופ 2 ןיא

 ןופ טקַא ןומ:4 ןיא "בוזָאלַאקס,, -- ןעװעג ןיא טנװָא םעד םירטפיוא רעט

 ײקָאל רעד יװ ,םעד ךָאנ טניישרעד בוזָאלַאקס .עי-עמָאק סװָאדעיָאבירג
 ןעצסנַאזימ ןטיפ .5!ַא בוז ַא לא ק ס אט ע ר א ק,, .סיֹוא טפור
 ןבלעוװ ןופ ,ּפערפ ןפיוא סױרַא בוזָאלַאקס םייג ,גנֹומַאמשסיױוא רער ןוא
 סע רַאנ יװ .גנַאגסױרַא םוצ ךיז ֹופזֲאל ןוא עניב רעד הוא ּפָארַא טייג רע
 ןכַארבעגסיױא לַאז ןטלופרעביא ןיא זיא ,ןעמָאנ רעד שכ?ליהעגסױרַא טָאה
 רעכלעוו ןוא ןזיולַאב ריז בָאה ךיא עכלעוו ייב ,ןפנעמסידָאלּפַא רענוד ַא
 :ער , ןזיװַאב ךיז טָאה סע זיב טרעיודעג טפַארק רעקידנסקַאװנָא ןיא טָאה
 ...יװַאליטעּפ

 :ֿלָאמ עקילָאצמוא ןביוהעג גנַאהרָאפ םעד ןעמ טָאה טקַא ףוס ןכָאנ
 מימ ןדייש טלָאװעג טשינ גנַאל ךיז טָאה םלוע רעװַאלסָאנירעטַאקעי רעד
 .ןדנוא

 ןפיוא ןעזרעד ךיא בָאה ,גנַאהרָאפ רעטצעל רעד ןלַאפעג זיא סע ןעוו
 :רעד ןוא ןביוהעגפיוא םיא בָאה ךיא .ןעמולב טעקוב ןסיורג ַא עגָאלד
 ...ןענייטשרַאש טגנ
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 רַאפ יאדוא !טעקוב רעקיטכערּפ ַאזַא !ששיװָאּפיסָא ןיטנַאטסנַאק ---

 .ךייא
 עטמירקעגכיוא טימ םיא ןוא םעקוב ןפיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה רע

 שממ טָאה ךימ .עניב העד ןופ ?קניוו ןפיײוװ ןיא ןָאטעג רעדיילש או ןפיל

 ...קישייװ רעשיזיפ א ןעמונעגמורַא
 ךיא בָאה -- ?ןעמולב ןרעדײלשקעװַא ױזַא ששנעמ ַא סע ןָאק יו ---

 ...ןגוא עמכייפ וטימ טלמהומעגסיױרַא םיוק

 ןוא ןצרַאה םוצ םקיררעגוצ םיא ,טעקוב םעד ןביוהעגפיוא גָאה ךיא

 ןביל רעזדנוא סורג;סהײשּפָא ןַא , :טפירשפיוא ןַא ןוא עגנעטס ַא -- עז

 ףיֹוא טייקיטעט רערַאבטכורפ ןרָאי עגנַאל ןופ ןשטנווו יד שימ ןיקסוװערָאמ

 ?ור ףיוא טסוייה ,?ַאװַאלס,/ .*!א וװ א ? ס---געוװ ןטלײװהעדסיױא ןײז

 רעגנוי ןײמ ןופ ןעמָאנ רעד ןעװעג ןזיא ַאװַאלס ןוא "ם ו ר, :שיס
 : | .הריד רעטשרע ןיימ ןיא עטסָאבעלַאב רעקיצרַאה

 ,ךס ַא ןרָאװעג ףייר ןענעז ווַאלקָאנירעטַאקעי ןיא רָאי ןבלַאה ןראפ

 עײנ ןעמוקַאב בָאה ךיא .י"לגיופ זעיירפ , ןופ םזינַאגרָא ןיא ןּפסַאנק דס ַא

 לעווש יד ןטָארפעגרעבירַא בָאה ךיא .ןפרעװ עינ ןעזרעד ,ןעגנורַאפרעד

 .מײקיגנעהּפָאמוא ןופ ,ןליוװ ןעיירפ ןופ ןכיײצ ןרעשנוא ןבעל ןופ
 ןרעשצניפ ןיא ןגיל ןבילבעג טשינ רועיש זיא רעכלעוו ,טעקוב רעד

 :טרָאװ סָאד ,האנש רעקיפױהבָארג ןופ טעטילַאטורב רער בילוצ ?קניוו

 םעד טָאה סָאװ ,ןזעװנעיורפ ןגנוי םענופ טלַאטשענ עביל יר ןוא *ַאװַאלס ,

 | | -- .ןגָארפעג ןעמָאנ

 :יײװ ןיימ ןופ ןרעיופ יד ןיא גנופיילנייא ןַא ןעוועג רימ זיא ץלַא סָאד

 | געוװ ןקידרעט



 סעילידיא עטצעל יד .וז

 ?יצרַאפ ֹוצ ךיא םָאה זַאלסָאנירעטַאקעי ןיא ןָאזעטַײרעטניװ ןכַאג

 טלעטשעגקעװַא ןיוש ךימ םָאה רעכלעוװ ,1913 ןַאזעס:רעמוז םעד ןענעכ

 ןכעלטנגיא םעד ,רוניפ רעטשרע רעקידנריפ א ןופ עיצַאוטיס רעד זיא

 ןרעדנוזַאב א טאהעג טָאה ןינע רעצנַאג רעד .עּפוהש רעד ןופ י"רעימערפ,

 וד עכלעוו ןופ ,תוביס-טונורג ייווצ בילוצ ריס רַאֿפ גנופיײדַאב ןוא ץיייר

 ערעזדנוא ןופ עּפורג ַא סָאװ ,ןעװעג זיא עמססיטכיוװ יד ןוא עטשרע

 רעמַאעפו ַא ןדנירג וצ !סָאלשַאב ןוא ןעמונעגפיונוצ ךיז ןבָאה םירבח:לוש

 טַאה ןעמ ."ָאטַאמלַאד ןופ ןעמָאנ ןפיוא רעטַאעט , :םיא ןפורנַא ןוא

 ,"ַאקטַאיװ) טָאמש רעד ןיא טארטַאטש ןטימ טקארטנַאק ַא ןסָאלשעג

 סרעדנוזַאב ןטסילאעדיא עגנוי עּפורג רעד וצ ןגױצַאב ךיז טַאה רעכלעוו

 2ורגוצ רעקירעהעג רעד טימ ןַאזעפרעטניוװ םוצ ןעמוק וצ ידכ ןוא םערַאוװ

 יקָארָאס ןיא ןליּפש וצ םישוחח:רעמוז יירד יד !סָאלשַאב ןעמ טָאה ,גנווט

 ;..רשסעינד ןופ גערב ןפיוא עיבַארַאסעכ ןיא לטעטש ַא ןעוועג זיא סָאד

 ?ייק וװ ,ךשֹוח ירה רעטניה "רָאל ,, ַא זיא סָאד זַא ,גנוקרעמַאב ןיימ ףיוא

 ַא ,פרעהרעד ךיא בָאה ,ןײרַא טשינ רעטאעט ןיא ,אמתסמ ,טקעמש רענ

 ןטרַאד טָאה ןַאזעסײרעמוז ןקירָאפ ןוא טרָארוק:ביױהשנײװ ַא זיא קכָאד

 רער ןכלעו ,ַא פי ט ע 8 ס וי ר ַא מ -- טליּפשעג רדסכ םישדח 4

 דעד רימ רַאפ ןעוועג זיא םָאד -- "טנעה יד ףיוא | גָארמעג , טָאה םלוע
 : ו- : .ץייר בעמייווצ

 וטםעב עגיימ ןופ ייד ַא ןײרַא ןענעז רעטַאעט ןופ ויטקעלָאק ןיא

 רַאנ ןדקַאמעג ךיז טָאה ןָאזעס;רעמוז םוצ רעבָא ,?וש רעד זופ דניירפ
 .װָאטַאנניא איסַאװ --- ןעוועג זיא סע ןוא ,לייט ַא

 ַא ןרָאװעג ,םימעג ןַָאלנחָאז טבכייל א ןעמוקַאב לָאמַאמימ בָאה ךיא

 .יקָארָאס ןייק ןעמוקעגנַא גנומיטש רעד ןיא ןוא ןמסימישּפַא רעקיטסול

 ףיוא ןיא רעטצנעפ ןיימ ייב וװ ,הריד ַא ןיא טצעזַאב ךיז בָאה ךיא

 ןגערפ טשינ טגעלפ 'ירוחכ,, רעד ...לַאגיטכַאנ ַא ןופ טסענ ַא ןעוועג םיוב ַא
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 ןײמ ןרעמש טפָא טגעלפ ןוא ךיז טסולג םיא ןעוו ןעגניז וצ המכסה ןיימ

 עבָא ,ןלָאר עניימ ןרידומש ןוָאל טשינ -- רעגהע רָאנ --- רעדָא החונמ

 ןיימ ןיא ענעצס ןייא טשינ ליײװ ,ןפוג םוצ זיוקב ןענַאמרעד םיא זומ ךיא

 :םַאזַאב ױזַא ןלערט ענײז טימ םישדח ענעי רע טָאה רַאוטרעּפער

 :עג טשינ רעמ ןיוש םיא כָאה ךיא ןעוװו ,רעטעפש ןַא ,טנײשַאב ןוא טקיט

 עגימ רעכיא ןפעבהַא ןרעהפויוא ןוא ןעקנעב םיא ךָאנ ךיא געלפ ,טַאה

 -יומםקעמ

 ,ןלַאר עײנ 19 ַא זיב םיש דח ריפייירד יד ךיא בָאה טליפשעגפ

 :גזָאלעצ ןוא תונואנ רעדָא {יק, -- ןבעל ןיא לָאמ ןטשרע םוצ םעד ןשיווצ

 ןשירעליּפשױש ןײמ ףיוא קירוצ קידנקוק ,טֿלַאה ךיא עכלעװ ,"טייק

 :ליב 2 עטצעל יד) גנוטסיײל רעשינעצס ר ע ט ס כ ע ה ןײמ רַאפ ,געװ

 טשינ קלח:פנעצ ןייק דָאנ ,ךיז טײששרַאפ ,ךיא בָאה ןָאזעס םענעי .(רעד

 יד יא ןגָארטעגײב עכָאר רעד ןיא בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןופ טכיײרגרעד

 ןטייז עדייב יא שידיי ףיוא טליּפשעג יז בָאה ךיא ןעו ,9 ורַאי

 :םיא עכלעוו ייב ןלייצרעד ֹוצ ןביולרעד רימו ךיא זומ ָאד .קיטנַאלמַא ןופו

 .ןָאזעס ןופ רַאוטרעּפער ןיא ןײרַא זיא ?קַאמקעּפס רעד ןדנעטש

 רעקיטכערּפ סוװָאקשײר רָאטקיװ טימ טנפעעג ןָאזעס םעד ןבָאהירימ

 ןרָאװעג טמיטשַאב זיא תבש ןטשרע ןפיוא .'ילגנעלש סָאד , :עידעמָאק

 ,,עקנערעג ףרַאד רענעײל רעד יװ ,בָאה ךיא ןכלעו ,* אממָאקיַא ?אירוא ,

 עגנָא ריז טָאה עסַאק ןיא .חומ ןוא ןצרַאה ןיא ןנָארטעג גנַאלנרָאי ןייש

 2ַָאפעגסיורַא שיפַארגעלעמ קישסניר ןבָאה רימ .ףױקרַאפ:רַאפ רעד ןביוה

 יופ ךַאװטיס זַא ,הבושת ַא ןעמוקַאב ןוא /!עמיטסַאק וועיק ןופ טרעד

 וצ טגָאז קיפשרענָאד רעבָא ,טעלּפמָאק רעצנַאג רעד טקישעגסיורא טרעוװ

 רעכעלטפַאשטריװ רעשיטקַאפ רעד ןעװעג זיא רעכלעוו ,זָאטַאנגיא רימ

 תכש ןיב ןענַאק ןעמיטסָאק יד ,ַאקלומארבא ,ןייא ךיז רעה, :רָאפקעריד

 טיורב ווימקעלָאק םעד ןרעכיזרַאפ וצ ןיא ןעמוקנָא טשינ ןוא ןעמיקנָא ָאי

 ןקיטנייה ןופ  עמַאנגײא רעד טימ ןריקיזיר טשיג רימ ןרָאש ךָאװ רעד ףיוא

 ףיוא ןגײלּפָא ןעמ ףרַאד ?ַאטסָאקא ,, זַא ,ןעגנורדעג זיא ןופרעד .תכש

 םלוע רעד סָאװ ,עסעיּפ ַא ןליּפש תכש ןקיטניײה זוא ײװצ רעדַא רַאװ ַא

 טצפפייקרַאפ זיוש יד ןגַאדפ טשינ ,"ַאטסַאסַא ,יװ ןרעג ױזַא ןעמענםיו לָאז

 .?עגעבילברַאפ יד ןפיוקסיוא ןוא ןײרַא עסַאק רעד ןיא קידוצ ןפעליב

 טימ טקוקעגנָא םיא דיא בַאה ,פנימ רע סָאוװ קידנפיירגאב טשינ

 .פרעפשנעעג טשינרַאג ווא --- ןגיוא ענעקַארשרעד ?סיב ַא

 דיא רעה -- ?םלוג רעקיצרַאהביל !ימ ,ושסגייװש עשז סָאװ זיא --
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 *לגנעלש סָאד , סװָאקשיײר .װ ןיא) "קַאשז,



 ענייד ןיא טסָאה וד זַא ,טשינ לפייווצ ךיא --- םירובח ערָאלק עקידהעמייוו
 ;:יא רעקידתבש רעד ןָא ןעמוקסיוא טסנָאק ןוא דלעגניילק גונעג םענעשעק

 ַאר ןיא תושפנ 19 א ךָאנ ןבעל ךָאװ יד ןפרַאד ריד רעסיוא רעבָא ,עמַאנ
 !וד !וד -- וטסעוו סָאװ ...םנעה ענייד ןיא רָאנ ןיא עיצַאומיס יד ןעוועט
 טַאטשנָא תבש ןקיטנייה ןליּפש --- !עּפורט רעד ןיא רערעדנַא ןייק טשינ ןוא
 | ?יֵא ט ס ַא ק ַא,

 בָאה --- רימ ןופ טסגנַאלרַאפ וד סָאװ ,טשינ טולָאסבַא סייוו ךיא ---

 | .טײקנרָאלרַאפ רעלופ ןיא ןפורעגּפָא ךיז ךיא
 ענייד ןופ גנוגנערטשנָא עלַאמיסקַאמ יד ריד ןופ גנַאלרַאפ יא ---

 ?רַאפ ןוא עיצַאושיס ענעפַאשעג יד ןעוועפַאר ֹוצ ידכ תוחוכ ןוא {טייקיעפ

 .רָאװ רעטמספנעָאנ רעד ףיוא םויקפסנבעל םעד !עמעלַא זדנוא ןרעכיז

 | ...ךיא גָאז -- !?מעלמַאה,, ןריפפיוא רימָאל ---

 טימ רעבָא --- ַאיסַאװ ןיימ ךיז טכַאלעצ --- רעבעצ יוװ ּפָאק ַא ---

 ןייק ךיוא טעלמַאה,, וצ רימ ןבָאה תישאה !רעניימ חקּפ .ָאנד ןיא רָאל א

 קסיטרַאפ טשינ געט ט ןיא עקירעביא יד ןלעװ תינשהו ,טשינ ןעמויטסָאק

 | .ןלָאר ערעייז טימ !רעוװו
 ?יירעביור יד ,, --- רשפא ---

 ביוא ."ץנארפ ,, ...ןוא ןעמויטסָאק רעדיוװ רעבָא !טכעלש טשינ ---

 :ָאטַארּפ ַא יו ןעזסיוא ךָאר ךיא לע ,געט רָאּפ יד ןיא ןכאמ םיא לעװ ךיא

 :רעד ןלעוװ רימ ןוא ,'טסָאּפ עקילעוו, ןופ ךָאװ רעטעביז רעד ףיוא ןָאקַאיד

 ,ַאקשַארכַא ,ןיינ ...לקַאטקעּפס ןטיײװצ !טימ עיצַאטוּפער רעזדנוא ןענעגרה

 -- ןליּפשּפַא תבש םעד טסעװ וד ביוא ,וטסעוו עיצַאוטיס יד ןעװעטאר

 רעבָא ,ןלייצרעד ןבױהנָא רימ דלַאב טסעװ וד סָאװ ץלַא סייוו ךיא .'ןיק,

 ןבָאה טטנַאק -- טסקעט ןרַאפ ךיז םענ יג ,םעומש רעזדנוא טָאטשנָא

 | !ןבָארּפ 4 עצנַאנ

 ...עסעיּפ סַאמויר עקעט ןייז זופ !עמונעגסיױרַא טָאה רע ןוא

 :ע2 םיא ןוא שזַאּפיקע ןקידרעפייווצ ַא ןעגנודעג בָאה ךיא ;טרּפ ַא

 טניװ רעד ...טָאטש םורַא רעדקעװ ןוא נרעב יד רעביא ןריפ ךימ ןסטעכ

 ןימ וצ טגעמַאינַאּפמָאקַא רעד ןעוועג ןענעז זנייװצ יד זופ שיורעג ןוא

 | ...טנעמַארעּפמעט ןטניועצ ןוא טימעג ןטליּפשעצ

 ,ןלַאפעד םטמָאקלופרַאפ ןרָאװעג ןענעז ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא

 ;רַאפ זיא טלַאטשעג"ןיק, ןיימ ןופ ד װ סי רעד רעבָא ,רענעט ,סענעצס
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 רעביא קידנעילפ ,ןַאּפשעג ןקידרעפייווצ ןיא געט יירר ענעי ןרָאװשג טגייל

 .רטסעינד םייב רעדלעפ ןוא רעדלעוו ,גרעכ ידו

 יד ,טרענורעג טָאה םלוע רעד ,טקַאּפעג ןעװעג ןיא רעטַאעפ םָאד

 :רַאפ ןיא ןטלַאהעגנָא טָאה עכלעוו .טעטשירַאלוּפָאּפ ןברַאװרעד -- עּפורפ

 רימ ןכָאה םישרה יירד יד רַאפ .ןָאזעפ ףוס זיב םישדח יירד יד ןופ ףיול

 ןענעז 9 עכלעוו ןופ ,ןסעיּפ 12 ַא זיב ;ןעמעננַא ןעמ ףרַאד ,טריפעגפיוא|
 2ניא וצ ןסעיּפ 3 ןוא 2 ןצ עקירעביא יד ,לָאמ 4--8 וצ ןרָאװעג ןבעגעג|

 ןכלעװ ,"ןיק , רעסיוא טרעהעג ןבָאה !ָאזעס ןופ ?*סרעגַאלש , יד וצ .לָאמ

 םעּפע -- לָאמ ןַײא ךָאנ ןוא רעזייה עלופ יב לָאמ 4 טליּפשעג ןבָאה וימ

 ,לקַאמקעּפס ןקימעטליוװ ַא וצ

 ?עגרעכיא ןוא טליּפשעג לַאפײב סיורג טימ רימ ןבָאה "ןיק , רעסיוא

 "עינד ַאנ, ןיא ."ןוז רעד !ופ רעדניק, עניײז ןוא ?!עינד אני, סיקרַאנ םרזח

 :םכעה עניימ ןופ ענייא ןבילברַאפ ןוא ןעוועג "רָאיטקַא ןופ עלָאר יד זיא

 :וצרעביא רעיפ זוא ביל ןעוועג יקָארָאס ןיא ןיא רימ .ןעגנוכיירגרעד עפ

 ,טַאקַאװחַא ןקיפרַא ןופ גנוקדנַאהּפָא ןַא גנומייצ רעקיטרָא רעד ןיא ןענעייל

 זַא ,טקרעמַאב רע טָאה ,גנוהיפפיוא יד זוא קרעװ סָאד קידנריזילַאנַא ,ֹווװ

 ,קימשרעטסיימ סםיקרָאג טקוק רע סָאװ ,ןרָאי יד רַאפ לָאמ ןטשרע םעד

 טעװ רע זַא ,ןזיװַאב ןעניישרעד ןטשרע םייב רָאיטקַא ןופ רוגיפ יד טָאה

 :8כמוא !וא ןפלָאהַאבמוא ,שיגַארט ױזַא :דהָאמטסכסעז טימ ןקידנערַאפ

 :רעפייוװ עניימו ןיא ...גוצמעטַא ןטשרע ןופ ןעוועג טלַאמשענ יד זיא טציש

 ןליּפש וצ ביוחמ זעוועג יי-?עח רעשיפַאמַארד , סלַא ךיא ןיב ןענָאזעס עקיד

 "רָאיפקַא,ה םעד בָאה ךיא רעבַא ,"לעּפעּפ ַאקסַאװ, רעדָא ?ןעניטאס,

 ןלָאצ וצ ןעמוקענסיוא רימ ןיא לָאמנײיא טשינ םנה ,ןפערשעגּפָא טשינ

 .תוביחתה רעטקעריד ןיײמ ןופ ןטערטּפָא רַאפ רעטלעג:ּפָארטש עברַאה

 פאפ טלמער סוַאדרָאנ םקַאמ טריפעגפיוא רעמוז םעד ןבָאה רימו
 - -  ."ןָאק רָאטקָאד,, :עסעיּפ ערעל

 :ןרכז , עקיזָאד יד ןופ עכפ רעד ,עיניק ןיימ ןטַארַאפ טלָאוװ ךיא דעבָא
 :ירָאיפקַא ןיימ ןופ גנובײרשַאב רעד טימ ךיז ץענערנַאב ךיא ןעוו ,"תונ

 יד ,רעטַאעט ןיא סעיצַאװָא יד ,גלָאפרעד רעד .םישדח ענעי טייקיפעט רעש

 ןבעל ןיא ןבָאה עכלעװ ,ןגלַאפ טכַארבעג טָאה טָאטש ןיא םעטירַאלוּפָאּפ

 זיא טָאטש ןיא .גנוקריוו ןָא ןביילברַאפ טנָאקעג טשינ י"לניופ ןעיירפע ןוֿפ

 פלעטשענגסיױהַא רע טָאה סַאעטּפיוה רעד הףיוא .ףַארגָאטַאֿפ ַא ןעװעג

 ךיז רע טָאה .טליּפשעגנ בָאה ךיא עכלעוו .ןלָאר עכעלטע טימ ענירטיוו ַא
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 ןעיובסוא רע טעװ ןטרַאקטסַאּפ עטפיוקרַאפ יד זופ זַא ,טלציוועג םעדכַאנ

 ."עששַאד א

 ;עכײצַאב סע ךיא לָאז יװ ...ןָאטעג טָאש ַא רימ ףיוא ךיז ןבָאה סע

 ןוא ןעזרעד ךיא בָאה רטסעינד ןשימרוטש ןופ ןגערכ ידו ףיוא !ןסנַאש ?ןעג

 ןעמַארג ןייק ןֹוא ןזרעפ ןייק ןבָאה טשינ !פרַאד ןזיור ...זַא ,ןענַאטשרַאֿפ

 ערעיײז ןופ ןרעוװ ןסירעגּפָארַא ןליוװ ןזיור .ןכורעג ןוא ןרילָאק ערעײז ןנעוו

 ,יײז ןסיירו עכלעוו ,רענניפ יד םולב זיב ןכעטשנייא ,דעלגיײװצ עקידקדָאנ

 ...רעסינעג ןֹופ סמעטָא עסייה יד רעטנוא ןקלעוו ןוא ןעיפב --- ןֹוא
 ןייז ןופ רעגניז,, א ,רעמיורט ַא --- ןבילברַאפ ןוא -- !עוועג ןיִב ךיא

 ךימ קוק ךיא זַא ןוא "םשָאּפ,, --- ןייז ?חומ רימ ןעמ לָאז ,ןימ ַא ,"רעמוק

 ןיא םישדה ענעי ןיא "ןסנַאש , עניימ ףיוא !וא ןיילַא ךיז ףיוא םוא טציא

 ביה םעד טזומענ בָאה ךיא זַא ,רָאלק רימ טרעװ ,רעטעּפש ןרָאי עגנַאק

 ,ןלפב א ,חלצוינאפ ַא יוװ ןזײװסיױא --- רענעמ יװ ןעיורפ --- ןשטנעמ

 ךיא בָאה קורדפיוא םעד) ..."רעמיוהטלביטשמעדיוב , ַא ,סטכינעגיופ ַא

 רעדנַאסקעלַא ןופ -- רעטעּפש 29 רָאי ַא טימ טשרע טהעההעד דיז ןגעוו

 | (...ךיוא וצרעד !עמוק ןיא סע ןעוו ןלעוו רימ :רַאנַארג

 שטנעמ ןדעי ןיא זַא ,ןרָאװעג רָאלק רימ זיא יקָארָאס ןיא רעמוז םעד

 ;ע לש ט גע מ סָאד -- טציײר ןוא שדניצ ןוא ,םעלַא רעכיא ךימ טנער
 דיא ןיב סונעג ןזיולב ןופ טקעיבַא ןַא זיא סע זעמעװ ןיא ןעזרעד .ע כ

 ןיא רערעדנַא רעדעי עכלעוו ,ןלַאפ רעקילדנעצו ןוא .קיעפו !עוועג טשיינ טושּפ

 יב ןענעז ,"ןעגנוכיירגרעד , יו טנכײצרַאפ ןפלָאװ סעיצַאוטיס עקיבלעז יד

 .?ןלַאפכרוד, --- {בילברַאפ דימ

 .ןרָאזיּפע רַאּפ א ןרעדפיש זומ ר

 :נָא ,00 רַאי ַא וופ גנוי א רימ יצ דיִז טעדפעמ ןגרַאמירפ ןלעה ןייא

 ,ֿפװימש: ריקַאל ןיא ,טייז רעד ןוא טע וליּפשעג ,קָאר ןשיסוה ַא ןיא ןַאטעג

 2ַאב, ןייז זַא ,רימ טערלעמ ןוא קעשַאד ןקידנעשטשילב ַא םימ לטיה א ןוא
 זיא --- ןעמָאנ:עילימַאפ ןוא ןעמַאנרָאפ ,ןעמָאנ םעד ןָא טפוה רע --- "עיניר

 ?םעה ןײימ ףיוא .ןענעקַאב רימ'טימ דיז ליוװ ןוא רעטַאעט ןיא ןעוועג ןטכענ

 רעה ,פייהננעלעג רעד טימ רעלקילג רעײז זיב ךיא זַא ,גנוקרעמַאב רעכעפ

 םיא טימ ןרָאפ ףכית דימ טעב רע ןוא .שזַאּפיקע ןַא טרַאװ ןסיורד זַא ,ךיא

 ?רַאפ ןטרַאר ןָאק ךיא ...יקָארָאס רעמניה ןעצ טסרָאיוװ ַא ?"עינעמיא , ןיא

 | .ןפסולג ריז טעוװ רימ יװ גנַאל .יװזַא ןביילב

 זַא ,טרעפשנעעג ךיא כָאה ,גַאלשרַאפ !טכירעגמוא ןופ טשַאררעביא

 ךיא ןָאק גַאלשרָאפ םעד ןוא ,רעטַאעט ןיא עבָארּפ וצ ןײג דלַאב ףרַאד ךיא
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 :ענּפָא טשינ רָאנ טשינ ןיא טקעיביס רעד ...ןעמעננָא טשינ ןפוא ןיאב

 ןוא "ןקילג; עקידנגַאזוצליפ םימ ןמיש שממ ןביױהעגנָא טָאה רע ,ןטָארט

 זַא ,קידנרעהרעד .ןרָאפ ןעמאזוצ םיא טימ ףכית לעװ ךיא ביוא ,"ןסניװעג ,

 :רעטנוא ,, יד ןופ ןָאט םעד ןטיבעג רע טָאה ,סייצ ןייז םניחב טהילרַאפ רע

 ןעמוקַאב וצ סניוועג טשינ זיא "?עינירַאב, יד זַא ,קידנדלעמ ,"ןעגנולדנַאה

 טשינ רימ ט'הצע רע ןוא ןעגנַאלרַאפ ןוא ןשטנווו עריא ףיוא גָאזּפָא ןא

 :עטניא ענעניא עניימ בילוצ טשינ ביוא --- גַאלשרָאפ ריא ןפרַאוװוצּפָא

 ןיא טלַאה עינירַאב יד ?ײװ ,רעמטַאעט ןופ ןסערעטניא יד בילוצ זיא ,,ןסער

 ןוא ,רעפעברַאטימ ענייז עלַא טימ ןעמַאזוצ קינווַארּפסיא םעד םנעה עריא

 ךיא יװ רעלענש רעמאעט ןופ ?רוג !פיוא ןפורּפָא ךיז טעוו תונשקע ןיימ

 .רָאפ דימ סע לעטש

 לעװ טייקכעלנעמ רעטשרע רעד ײב זַא ,טרָאװ ןיימ דייא ביג דיא --|

 :רַאּפ םעד ןדלעמ וצ קיטיונ רַאפ ןענופ עג ךיא בָאה טסַאג רעיא ןײז ךיא

 ףרַאד ךיא ןכלעוו ןופ -,שידנַאב ַא יו ןעזעגסיוא רימ טָאה רעכלעוו ,ןיוש

 | ..רעמײװ ףיוא ץוש ןרישזנַארַא !ענַאק וצ ידכ ןעײרּפַאב ךדימ

 ןשיװ .זעמונעג ןוא ?ופש ןטסטנעָאנ ןפייא ןמזָאלעגּפָארַא ריז טָאה רע

 | ...קרַאק ןופ ןוא ּפָאק ןופ סײװש םערי

 ןעמוק זַא ,ןענַאטשרַאֿפ ריא טָאװ ,עינירַאב ןיימ טנעק ריא ןעו --- |

 ןעמוקַאבסױהַא ךיז רימ טפלעה ...טשינ ךיא ןָאק ריא וצ גָאזּפָא זַא פימ

 .עגַאל אֹזַא ןופ

 זַא ,ןרעלקרעד ןוא רעטרעו עכעלפע ןבײרשנָא ריא וצ לעװ ךיא | -- 

 .טשינ ךיא ןָאק גנודַאלניא יד !עמעננָא טנייה

 :עגסױרַא ןוא טרָא ןופ ןעגנורּפשעגפיוא טכירעגמוא זיא רע רעבָא

 עינירַאב יד זַא ,טסוװרעד ךיז רעטַאעט ןיא בָאה ךיא .רעמיצ ןופ ןפָאל

 יז זיא טלַא ...דקָאג ןטישנָא ןָאק ,'יקכש , טָאה סע רעוו ןוא ,רבחשםש ַא זיא

 רעטלע ןיא זַאמ ריא ןברָאטשעג זיא קירוצ 9 רָאי ַא טימ ןוא 25 רָאי ַא
 ריא יז טָאה רעמ .השורי עלַאסָאלַאק ַא ןזָאלעגרעביא ריא ןוא 88 ןופ

 ךיוא יז ומָאה קינוװַארּפסיא ןכרוד המקנ ןייק ...טקישעג טשינ רימ וצ חילש

 טָאה יז זַא ,טגייצרעכיא דעבענ ךימ בָאה ךיא ןוא ,ןעמענ שוװרּפענ טשינ
 | .סערעטניא ןופ רוּפש ןדעי רימ וצ ןריולרַאפ

 ןעועג טשינ טֿפָאװ רע ןעוו טכַארבעג טשינ ךיא טלָאוװ דָאזיּפע םעד

 ךשמב ױלַאּפכרוה; ןוא "| ןגלָאּפרעד ז, םוכס ןצנַאג ןרַאפ שיטסירעטקַארַאכ

 .ײה ימי
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 יוװ ,רעופצנעפ ןרעפנוא לַאגיטכַאנ ןטימ) הריד ןיימ ןופ תיב:לעב רעד

 יא (דעצלַאװרַאפדלַאװ) "ישטינסעל , ַא ןעוועג זיא -- (שלײצרעד ןיוש
 ,פצעזַאכ יז יב ךיִז בָאה ךיא תעב ,יורפ ןײז .(זיירק) דזעיוא ןצנַאג זרעב

 .םעפמיק ןיא ןגעלעג זיא

 2נָארעוו רעײז ײברַאפו קידנעייג ,ןעזרעד יז ךיא כָאה רעטעּפש 10 גָאט ַא

 2 ריא ןופ קוהדניא ןטשרע םע ד ןסענרַאפ טשינ ןַאק ךיא ןוא ,עד

 ןיא שיפ ןפיוא טנעה עדײב טימ טהַאּפשעגנָא ןסעזעג ןיא יז ...טלַאטש

 פעצ עצרַאװשנקיױק ייווצ .דניק עקידנגיוז סָאד טסורב רעד ייבו ,טלאהעג

 ?םףיוא יז טָאה ,ןזיװַאכ ךיז בָאה ךיא זַא .םינּפ ןטיײז עדייב ןופ ןגעלעג ןעגע

 רַאּפ ַא ןעזרעד בָאה ךיא ןוא ,רימ ףיוא דניק םענופ םינּפ םעד !ביוהעג

 קיל ריא .חוככ ןעװעג טשינ ךיא /יב עניימ ןסײרּפָא עכלעוו ןופ ,זגיױוא

 עטײװצ רעד יא טַאה עגה רעטשרע רעד ןיא קערש ןופ קורדפיוא ןפימ

 = בָאה ךיא רעכלעוו ףיוא ,גנושַאררעביא עכעלביל ןימ ַא טקירדעגסיוא

 ;לעז םָאד .רעטייוװ קעװַא ןיב ןוא גנוסירגַאב רעמוטש ַא טימ טרעפשנעעג

 מע געט עכעלמע עטסטנעָאג יד ןופ ךשמ ןיא טרזחעגרעביא ךיז טָאה עקיב

 ...רימ ןופ גניקירנַאב עמוטש ַא ,ריא ןופ ?כיימש רעכעלביל א לאס עכעל

 ןעװעג זיא עכלעוו ,דיש ַא טריפעג טָאה ערעייז וצ ןעמיצ זייימ

 סָאבעלַאב רעד טָאה רנַאטשוצ סעטסָאבעלַאב רעד בילוצ א ,ןסָאלשרַפ

 עלַא ןיא וזומ ךיא לעװ ןרשיורַאב םוצ זַא ,גָאט ןפשרע םעד ו ןדלָאמעג רימ

 ןעננערכ ,ןטרָאג ןופ ןסינעג ;:רעיוט יא םַאג ןכרוה ןײג ןלַאפ עקימיונ

 .ןכײלגסָאד זוא רעסַאװ

 :גויא ךיא רעה ןעגנוסירגַאב ןוא ןקיקב עמוטש געט יירדנײוװצ יד ךָאנ/

 ןופ טשַאררעכיא .ריפ רענעסָאלשרַאפ רעד ןיא ליטש טּפַאלק ןעמ זַא ,לָאמ

 עשזילנעג ןיא ןיב ךיא סָאװ ,שקידלושטנַא ךיז ךיא בָאה ,טייקטכירעגמוא

 .םיטש סָאבעלַאב םעד טרעההעד גנוניוטש ןיימ וצ ןוא

 :ָאיניס רעזדנוא .רימ רעד ןופ לסילש םעד !בענ ךייא ֿ?יװ ךיא --- ||

 יד ךרוח ןײגכרוד ךייא טעב ןוא ןטנעיצַאּפ ןייק טשינ רעמ ןיוש ןזיא עניר

 ןיא לָאמ ןייא "טפרַאדעג, געט 2: ַא בָאה דיא .טפרַאד ריא ןעוו ןרעמיצ

 .ןסילש וצ טהעהעגפיוא ריש יד רימ !בָאה רעטעּפש רעבָא ,גָאפ

 סלָאנָאג ןופ ליטס זיא עלעװָאנ ַא רַאפ וויטָאמ ַא רעדיװ זיא סָאד

 :ַאב ַא טיול יװ טָאה ןידלעה ןיימ ..."אקנאקיד ןכענ רַאטיכ ןפיוא ןפנוװַא ,

 יז ןעװ יװ ןעװעג יז זיא ןײש ןוא ,ירָארָאגרימ :ןפורעג דיז גנולעמש

 טָאה ױזַא) ?עדײז , רעד .עניארקוא ןופ ןח ןיא ץייר זצנַאג םעד ןגָארט לָאז

 ,ךָאװ רעצנַאג רעד ףיוא דלַאװ ןיא !רָאפקעװַא טנעלפ (ןַאמ םעד ןפורעג יז
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 ןעמיקעגנָא רע ןיא לָאמנײא .העש עכעלפע ףיוא ןעמוק טכירעגמוא
 ַאשטּפַאמ ןפיוא רעמיצ !סיורג ןיא ןציז ךימ !ענופעג ןוא גָאפ ןלעה ןטימ

 .םערָא ןפיוא דניק עקידנגיױז סָאד ןטלאהעג ןוא רימ ןבענ ןסעזעג זיא יז ןוא

 ןײז קידנעוטסיוא טשינ ךָאנ ,ןוא ריפ ןיא ןײטש !בילכעג ןיא רע

 םיא ןוא ןַאגַאנ א ןעמונעגסױהַא ,ּפָאק ןרעביא ןָאשויּפַאק ןטימ לטנַאמנעװ

 | .ןרעטש !יא רימ קידנליצ יוװ ,ױזַא םלעטשעגסיוא
 ןפורעגסיוא טָאה -- !עדיײז ,ןעײרעסַאּפש ענייד פימ ףיוא רעהו ---

 .ןסישסיוא טסעװ וד זַא ,ןעניימ רָאד ןָאק שטנעמ ַא ;דָארָאנרימ ןיימ

 טימ רע טנָאז -- ןבָאה טשינ תיעפ ןייק רָאג רשפא טעו רע ---

 .םסנרע ןלופ

 ףיוא טנעה יד טימ ,סופ ַא ףייא םופו ַא קידנגײלרַאפ ןסעזעג ןיב דיִא

 .עזַאּפ ןיימ ןרעדנע וצ גניגעװַאב םוש ןייק טכַאמעג טשינ ןֹוא ינק ירד

 2ייוװ "?עדײז ,, רעד שגָאז --- עז ךיא יוװ ,עקידוועקערש יד ןופ טשינ ---

 סָאד ןייגרעביא עקינימ סָאד לָאז !טכער ,ונ -- ןַאפ ןקיבלעז ןיא רעפ

 ץוש ךָאנ רימ וצ גנודנעוו רעטשרע ןײד יב זַא ,םיא גָאז רעבַא ...לָאמ

 | .ליוק ַא ןגירק רע טעוװ
 ןפרָאװעגּפַארא רע סָאה ןַאד טשרע .יז טגָאז --- ןטרַאװ גנַאק טסעוו

 ביופש ןופ ךיֹור ַא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה בוטש ןרעביא .לטנַאמנעוװ ןיז

 .םכאלעצ קיטסול ךיז טָאה רע ןוא

 טאלב ענעכָארּפשעגסױא ןַא ןעוועג !ענעז ריא טימ ןטנוװַָא ןוא געט יד

 .קיטנַאמַָאר רעשיניארקוא ןופ

 אה ףיוא ,יקָארָאס טזָאלרַאפ ךיא בָאה טסוגנוא געפ עטשרע יד ןיא
 ָאװ ,שזַאּפיקע רעקינַאּפש:ײװצ ןיימ טלעטשַאב ןעוועג זיא גָאטרַאפ םקעז

 םורַא ןוא י"רעשטוק:ףיוה, רעקידנעטש ןיימ ןעוועג רע זיא ןָא "ןיק, ןופ
 יד .סערָא ןייק ןזָאל ךיז רפסעינד ןרעביא ףיש ַא םימ טלַאזעג ךיא כַאה

 רענעײל רעד .טיײהנײיש ןימ טימ שטכַארברַאפ ךיא בָאה ןהעש עטצעל

 ןינשח ןייק ןכבענּפָא טשינ ןײלַא רימ ןָאק ךיא זַא ,ןביולג טשינ רימ שעװ

 עקודנעגניז יײװצ ןגעוו דיל ַא .ןעוועג זיא סָאד סנױזַא ס ַָא וו םעד ןופ
 ,הליפת רעמַאזנײימעג ןיא ןסָאגעגפיונוצ ןענעז סָאװ ,רעצרעה עטבילרַאפ

 ןרערפ עסייה זוא ....ןדייש ךיז ןזומ ייז סָאװ ,קימיײװ זוא טייקכעלטרעצ

 ןיא דיז ןלעוװרימ זַא ,רעמייווצ רעד ןֹופ רעפרעוו:טסיירפ ןוא טייז ןייא ןופ

 טשינ טָאה רע .רעששוק רעד ןרָאפעגוצ זיא קינַאנ ןיימ וצ .ןעז רעריוו ןכינ

 טײז רעשייווצ רעד ןופ :ןרעה רימ יװ ,ריט ןײמ ןיא ןּפַאלקוצנָא !זיװַאב

 ריא ןיא ןָאטעג ףרָאװ ַא קיטסַאה ריז טָאה יז .""עדיײז,, רעד ןעמוקעג ןיא
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 .רעטיײװ ןײז טעװ סָאװ ןפרַאװ טרענײיטשרַאפ !בילבעג ןיִב ךיא .רעמיצ

 .טרעדיילשעגמוא יװ זיא סעּפע ,רענעמפ עטקיטשרַאפ טרעההעד בָאה ךיא

 :ע;קירוצ ריז ןוא ?מופעג ןטקיפשרַאפ םוצ טירש ַא טכַאמעג בָאה ךיא

 :רעװקיּפ ןיא קנופ ַא ןרעװ ןָאק !עניישרעד ןיימ זַא ,קידנפײרגַאב ,ןגיוצ

 טשינ רָאה ןיא !ייק ףיוא םיא ןגעק זיא יז זַא ,ןײזפסױװַאב ןיימ .סַאפ

 ..פרַא ןופ דיז ןריר טשינג +- {סייהעג ךימ ! םָאה ,טקידניזרַאפ

 טָאה רעשפוק ןיימ :ײרעּפַאלק עקרַאמש ַא טרעהרעד ךיז טָאה ריש ןיא

 2םִא רעד ֹוצ !עמוק ןלָאז רימ ידכ ,ןקעװפיוא ךימ זומ רע זַא ,ןסָאלשַאב

 יד ףיוא ןיב ךיא .ןײנּפָא ןרַאֿפ טונימ רָאּפ א שטַאכ ףיש רעקידנעײג

 אב | ײמ טּפעלשעגסױרַא טָאה רעשטוק רעד רעמיצ ןופ םורַא רעגניפ

 .ןעלסילש יד רעשטוק םעד קידנבעגּפָא ,ןרָאפעגקעװַא ןיב ךיא ןוא

 :װז,, רעד ןַא ,וירב ַא ריא ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה רעטעּפש םישדח
 ײזַא ןרָאװעג זיא יז זַא ;טײהקגַארק:ץיה רערעװש ַא ןיא ןגעלעג זיא "עד

 ךיז ןפערט ןגעװ זַא ;טנעקרעד טשינ יז טלַאװ ךדיא זַא  ,טרעדנערַאפ

 עכעלשע יד ךרוד ליװ יז רעבָא ,דייר ןייק {ײװ טשינ רעמ ןיוש ןָאק

 יז ןעװ ,טכענ ןוא געט עצרוק יד טימ ןוא רימ טימ ןענעגעזעג ריז תורוש

 .דיירפ ןוא ץרַאה זיא סניױזַא סָאװ טנעקרעד טָאה
 עצדוק יד טָא רעבָא ,טשינ ךיא םײװ טרעפשנעעג ריא בָאה ךיא סָאװ

 :רעּפרעק ןוא הואת ןיפ זַא ,גנונַאפַאב רעד םימ ןסילש ךיא ןומ עלעװַאנ

 ןײא ןײק טאהעג טשינ םישדח יירד עּפַאנק 'ד רַאפ רימ ןבָאה טייקכעל

 .עדנוקעס

 רַאפ ץלַא סָאד טָאה סָאװ :ןגערפ רעצימע יאהווא ?יװ --- סָאװ

 ?געוסנבעל ןיימ ןופ .יקירוצ , םוצ ןוא "ןיהַא , םוצ תוכייש א

 יד ןיא דקודעג םָאמ עסיוועג ַא ןעקנעש רימ רענעיײל םייכ ךיא טעב

 א עקירעכיא יװ סיוא םיא !עעז זװיטַאמ עג עי רעדָא יד ןעװ ,ןרַאפ

 .עדמער

 ןופ םלעוו עזָאלגרָאז ןֹוא עכעלדירפ יד ןרעי ריש ןיא ָאד ןפלַאה רימ

 עריא ןופ ,טכענ עליטש עריא ןופ סעילידיא יד ןלייצרעד דימ 8 רָאי

 ,ןבײרשַאב רימ ...ןלערט סלַאגיטכַאנ ןופ טנעמַאינַאּפמָאקַא ןרעטנוא ןצפיז

 ;נעמעטַאנײרַא ,טסיטרַא רעגנוי רעזדנוא טכעלעג רָאי םענעי טָאה סע יו

 יי - .טנגוי ןופ ןדיירפ יד ןעגנופ עיירפ עניײז ןיא קיד

 :ָאמ עקיררעטײװ יד וצ גנערטש וצ ןיז טשינ רענעײל רעד לָאז ןוא

 -  .רעיוה טשינ סע טעװ גנַאל:וצ :קיטנַאמָאר רעכע?דירפ ןופ ןוויפ



 עילַאטיא = טטנַאירַאה ןפיוא .1

 רענײלק,, רעד ףיוא ןָאיסנַאּפ א ןענופעגסיוא ךיא בָאה סעדָא ןיא

 ;םירַא ןיא ןטקעּפסַארּפ עטסנעש יד ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאד .,,עקנַאטנַאש

 טָאה טשרעהעג זַא ,ןענָאמרעד ָאד ןומ ךיא .טָאטש ןופ לייט ןשיטַארקָאט
 :ַאמלָאט קינלַאשטאנָאדַארג רעטמירַאב קירעיורט רעד סעדָא ןיא טלמער

 ;עּפ ןיא --- יקסועשטַארד ןוא עטלַאי ןיא עזדַאבמוד ןבענ) סָאװ ,ווָאשט
 ןוא םידוחי ררֹוצ ַא יװ דא ןצנַאג ןרעביא טנַאקַאב ןעוועג זיא (גהוברעמ
 .סַאה:ןדי טימ טקײװעגכרוד ןעוועג זיא סעדָא ןוא .ןילת ַא

 געט 10 רַאפ טלָאצַאב ,ןָאיסנַאּפ ןופ רַאשנָאק ןיא ןײרַא ןיב ךיא

 קעֹװַא ןוא ךיז ןַאפעגרעביא ,רעמיצ ןופ לסילש םעד ןעמוקַאב ,סױרַאפ

 | .קיטשירפ ןסע ײטַא'ד לבאמ , םוצ

 ןופ ,טסעג :60 ךרעל רַאפ טקעדעג שיט ןגנַאל ַא ןעזרעד בָאה ךיא
 טָאה רענלעק רעד .רעטרע ערעײז ףיוא ןסעזעג ןיוש ןענעז עלַא עכלעוו

 ,ןוא ןעגנַאנעגוצ ןיב ךיא .שיט גערב עמַאס םייב טרָא ןיימ ןזיװועגנָא רימ
 טסירגַאב ןוא טגיונרַאפ ךיז ךיא בָאה ,טנַאה ןיא ליטש ןיימ קידנטלַאה

 ךיז טָאה שטשנעמ ןײא ןײק .."!| ג רָא ס ס ו ג, א טימ עקידגציז יד

 | 0 - .גנוסירגַאב ןיימ ףיוא ןפורעגּפָא טשינ

 ;ָאדוי עקיטולב ןֹופ עינַאּפמָאק ַא ךיז רַאפ ןעזעד כָאה דיא
 זַא ,טליפרעד בָאה ךיא ...ּפָאק םוצ ןסָאלפעגוצ רימ זיא טולב סָאד .ןבָאמ

 רעבָא ...טשינ ןעמ רָאט ןעגנילשּפָארַא ןעוו ןלַאפ ענעי ןופ רענייא זיא ָאד

 | ?ןָאפ לַאפ םעד ןיא ןעמ ן ָא ק ס ָא וװ --

 רע בָא ,ןײגקעװַא ןוא ןקוה ןפימ ןעיירדסיוא ךיז טלָאװעג בָאה ךיא

 ;נטלַאה ,טָאה עכלעוו ,עמַאד א שיט קע ןסייװצ ןפיוא ןעזרעד בָאה ךיא

 שיט ןרעביא ןוא ,טכַארטַאב ךימ ,טענרָאל ענעדלָאג ַא ןגיוא עריא יב קיד

 מט ו ג, :ףורפיוא ריִא ויפארטסנַאמעד יז ױזַא ןטכ?יחעגסיורא טָאה
 יי = | יי | יו ג רָא מ

 2ענפיוא ךיז .,קיפש ירפ םעד ןעגְנ וֿפשעגּפָארַא זוא סע יוז בָאה .דיאי
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 יד קירוצ ןדעדָאפ רָאטנַאק ןיא קעװַא ןוא שיט ןופ רעטשרע רעד ןביוה

 ײז) !גָאוה רעקיטכענ ַא ...געמ ןעצ רַאפ טלָאצעגנײא בָאה ךיא סָאוװ ,עמוס

 "יןעגנוגיצרעביא עשיטילַאּפ, יד רַאפ ...ןופרעד ןרעה טשינ וליפַא ןליוו

 :רעד רעטוג רעײז רַאפ ןוא טשינ תוירחא ןייק ײז ןנַארּפ טסעג ערעייז ןופ

 .ומשינ יאדווא גנואיצ

 ךיא ןוא ,?בור עכעלטפע עטלייצעג ןבילברַאפ רימ ןיא ענעשעק ןיא

 ןא געפ ןעצ יד ןציז ןבײלב יװ טפַאהעג טשינ חרירב דעדנַא ןייק בָאה

 .ןַאיסנַאּפ

 ןעועג זיא םיוהג יװ ןוא רעטשרע רעד ןעמוקעג ךיא ןיב גָאפימ וצ

 רעד טימ עמַאה יד ןעזרעד ףכית בָאה דיא זַא ,דיירפ  ןוא גנוניוטש ןיימ

 ןסרָא ריא ןעמונרַאפ רימ טימ קיפיצבײלג טָאה יז .טענרַאל רענעדפָאג

 טרעפטנעעג טָאה רימ ןוא ,טסירגַאב ןטיײװ ןופ יז בָאה ךיא ,שיט םיב
 וי - .לביימש רעבעלביל ַא

 ןופ גערב ןכיוה ןפיוא קרַאּפ ןרעביא טזָאלעג ריז ךיא בָאה ןסע ןכָאנ

 ךיא .קנַאב א הוא ןסיוטשעגנָא ךיז ךיא בָאה ןרעדנאוו ןצהוק א דָאנ .םי

 טָאה רעכלעװ ,במעד ןטלַא א ףיוא טרַאּפשעגנָא ,טצעזעגקעװַא ךיז כַאה

 ןעמ טָאה לייט ןייא |ופ זַא ,יוזא -- ןליימפ ייווצ ףיוא טכיישעג קנַאב יד

 ןשעלסיוא ןיא ןטלַאהעג טָאה גָאט רעד .ןעזעג טשינ סעממ ןפייװצ םעד

 ...םעילַאװכ עקידנליּפש יד יא ןעקנוש ןביױהעגנָא ךיז טַאה ןוז יד ,דיז

 עטרעשַאמעגסױא ןוא ,טלעװ יד ןשרעהַאב ןבױהעגנָא ןבָאה סנפַאש

 ַא ןענעז סנטַאש ןוא טכַאנ זא ,ןעניימ וצ ןעוועג טיירג ןענעז ןששנעמ

 ;טסוגיוא יד יװ םעד ךָאנ רעטימעג ןוא רעטסיײג עדימ ערעײז רַאֿפ סניוועג

 | ....טבַאמעג דימ ײז ןבָאה ןלארטש

 ןא ,קידנענימס ,ךיא בבָאה ,תונויער ןיא טפיפראפ יוזַא קידנציז

 ןבכיוהעגנָא ,טשינ ךימ טרעה סנטָאש ווא סעילַאװכ יד רעסיוא רענייק

 ןּפיל יד ,ןשייוװצ א ףיֹוא רעבירַא ,וויטָאמ א עיצ ןּפיל עטסערּפראפ טימ

 דיא ..ןשקַאװעצ ךיז ןענעז סעיצאזיװָארּפמיא עניימ ,טנפעעג ךיז ןכָאה

 ?םיס עשיסאלק ןופ ןטנעמגאהפ ,ןסנַאמָאר ,סעירַא ןעגנוזעג ןיוש בָאה

 ןיפ ,ס:טָאש ןופ ,טניװ ןטכייל זיפ ,םי ןופ ןלָאװקעג ,ןעגנוזעג ...סעינַאפ

 טלָאװ יז יװ ,ןעזעגסיוא רימ טָאה ןוא ןזיװַאב ךיז טָאה סָאװ ,הנבפ רעד

 ...פײקמאזניא ןיימ ןיא ןטסיירט ךימ ןעמוקעג

 ןסירעגרעביא עלײװ עצהוק א ףיוא בָאה ךיא ןעװ ,לָאמַאטימ ןוא

 סָאד !ָאװארב, :ךיא רעהרעד ,םעטָא םעד ןּפַאכוצרעביא פרעצנַאק ןיימ
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 ,טרעצנָאק ןרעי רעכירא טניטש ןוא !עגנומראוורעד עלַא רעביא זיא

 ."גנומיירגוצ טיול ןעמוקרָאפ טנַאקעג טלָאװ סָאװ

 במעד !רעטניה ןעזרעד ןוא קנַאב רעד ןֹופ ןביוהעגפייא ךיז בָאה דיא
 ןוא םענרַאל עטנַאקַאב ןיוש יד ןגיוא יד ייב ןפלַאהעג טָאה יז ,עמַאד יד

 ןפכיטעג הנכק רעד ןופ ןייש ןיא לָאמ סָאד סטָאה ?כיימש רעביל ריא

 טשינ ןופ טײקיצרַאה א--טיײקסטוג רעכעלפעה טימ ןיולב טשיג

 יד רעשניה ןטכיולעג טָאה גניקיצשנַא ןוא םייקמערַאװ רענעטלַאהעגגײא

 .מענרַאפ ריא ןופ רעזעלג

 סעּפע ?רעגניז א ?ךיז ריא טמענ ןענאוו ןופ ?ריא טנעז רע ---

 2טסע רעד ןופ שטנעמ א יװ סיוא טשינ גנוטלַאה רעיא טיול ריא טעז

 עזַאד עסיורג וצ וא רעכָא פאק ןא} ;םנָאזעג ס ללָאװ ךיא .עדאה

 :עלקפיוא !פלעה ןגיליוװַאב ריא טעװ רשפא .עיציניפעד אזַא ראפ עיזעַאּפ

 : דַארַאש יד |

 ,טנַאה ריא ןָאפ שוק א פלַאװעג ךיז טָאה רימ .ןגיוושעג בָאה ךיא
 .קשח ןטסהנימ םעד טַאהעג טשינ ךיא בָאה !דער רעכַא

 .יקסוווערָאמ זיא ןעמָאנ ןיימ ---

 ןוא .טנַאװ ןפיוא טסעג המישר רעד ןופ ןיוש ךיא סייוו סָאד ---

 זַא ,טשינ ביולג ךיא ...םינַאדוװעסּפ א זיא סָאד ,ןסַאלשַאב בָאה דיא

 א ריא טנעז ..ןעמָאנ ןימ אזַא א טימ ןרעװ ןריובעג ןָאק רעצעמע

 ?רעטכיד

 .ךיא ןיב רָאיטקַא ןא --

 טימ טקיקעגנַא ךימס טָאה ןוא טענרַאפ ריא טזָאלעגּפָארא טָאה יז

 : יי | ׂ .ןגיוא עטנפעעצ:טיירב

 ריא ?לוש סנירָאװוס ןיא טנרעלעג טָאה ריא !טרַאװ ,שרַאוװ ---

 ןופ רעריפנָא םעד "ןינַאסוס ןאוויא ,, ןיא טליּפשעג קסװָאלװאּפ ןיא סָאה

 .לקַאטקעּפס ןפיוא זעװעג ןיב ךיא ,ןעזעג ךייא כָאה ךיא ?רענַאזישרַאּפ יד

 ןײמ ,ַאנינאירָאג איטַאק טליײצרער ךייא ןגעװ רימ טָאה ךס א רעײז ןו
 : ' ?יז טסנעדעג ריא ...טופיטסניא ןופ ךָאנ עטרבוח

 יד ןופ סעיגעלַאק עטסביל עניימ ןופ ענייא זיא יז !ענַארפ ַא --

 | | | .ןרָאינ 2

 ?רעטעּפ יר ןופ ןצעמע ריז רַאפ כָאה דיא זא ,ןעוועג ראק זיא סע
 יד ןעװעג אנינאידָאג עיפַאק ןיא סנמשרע ?יײוװ ,ןרעפס עכיוה רעגרווב

 ןשידעװש ןופ ?לקינײא;רוא;רוא ןַא) ,עקארד לַארענעג ןופ רעטכָאט

 עמטשרע יד עּפָארװעי ןייק טכארבעג טָאה רעכלעוו ,קעערד לאדימדַא
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 ;עג רעכיוה רעד ןגעוװ טנַאזעג תודע טָאה רעמ ךָאנ רעֿבָא .(לפָאטרַאק

 טָאה יז זַא ,טקאפ רעד "טענרָאל רעד טימ עמַאד) ןיימ ןופ טפַאש?עז

 ירעווניבא , טָאה ןיהא ?יײוװ ,קסװָאלװאּפ ןיא) גנולעטשרָאפ יד טניוװעגייכ
 .ןבָאה טנַאקעג טשינ טירטוצו |ייק

 ךיא בַאה שיט םיײב ךייא ףיוא קילב ןטשרע ןופ !קידריווקרעמו ---

 סָאר ןא  ,ןלאפעגנייא טשינ ןזיא רימ ןוא ,ךייא ןעק ךיא זא/ ,טכארמ

 ."ןינאמוס .ןאוויא, ןופ "רעייּפ, רעד יא

 :עג ןרַאברעדנוװ ַאזַא ןריפ וצ דובכ םעד ךיא בָאה ןעמעװ טימ ---

 ..?ירפרעדניא שיש םייב טונימ יד קידליש ךיא ןיב ןעמעוװ ןוא ךערּפש

 יזנרַאטמוג ) רעיא ןבענעג טָאה רימ סָאװ ןרעדליש טשינ ךייא ףרַאד ךיא

 .רעפכַאמשַא רעקימורא רעד ןיא

 עכעלפע ףיוא ךיז ןריפ סע ױזַא יו ,ריא טָאה הנאד עסיורג ַא ,וע --- = -

 יװ רעכעה טשינ ריא טנעז ןעד יצ .סעדָא סװָאשטַאמלַאפ ןיא סעמאכ

 .?ןפייקינילק עכלעזַא
 ...ןקֹור םעד טסיוב סָאװ ,יולפ רעד ןופ י"רעכעה; ןייז טשינג ןַאק ןעמי ---

 | .דייר עזיולב ןענעז סָאד

 !קנאב זופ ןביוהעגפיוא ךיז טַאה יז

 רעײא ריס טיג ?ןגעקַאד טשינ טָאה ריא !ןיײגכרוד ךיז רימָאל ---

 !םערַא

 ךיז ןכָאה רימ ןוא ,םערָא ןיימ ןיא טרַאּפשעגנָא טסעפ ךיז טָאה יז

 רימ גנַאק יװ טשינ סייוו ךיא .גערב עמאס םוצ טזָאקעגּפַארַא קידנפיול

 .הנבק רעד ןופ ןלארטש יד רעטנוא סעילַאװכ יד ייב שריצַאּפש ןבַאה

 רעקילדנעצ ןגעוו םרערעג ,ןרלעפו א ףיוא ןסעזעג רימ ןענעז טייצ א

 ץיה טימ סעּפע רימ טָאה יז .שרעהעג ןוא טליײיצרעד בָאה ךיא .םיניגע

 ןקריװ, !עקנַאדעג ןוא ןעגנורעדליש עניימ ןא ,םעד ןגעװ ןָאטעג גַאז א

 ןָאפעג שוק א ןוא טנַאה ריא ןַאפעג םענ א בָאה ךיא ,"ןייוו רעקראמש יו

 :טנָאזעג ?יטש רימ יז טָאה ,רעניימ ןופ טנַאה ריא קידנעמענסורַא טשינ

 ַא טנעז ריא זַא ,ןעיטַאק ןופ סייוו ךיא ,יקסווערַאמ ,סיוא טרעה ---

 ןפשרע ןופ ךיא כַאה ךיײא !וגעװ גנוניימ אזא ןוא רעפיר רעקיפײצרַאפ

 סָארדרַאפ ןופ טיור ןרָאװעג טנעז ריא ןעוו ,שיש םייב ךייא ףיוא קילב

 ןײז ןלעװ ריס ..טיקכעלשטנעמ רעטכירעגמוא ןופ טלארטשעצ ןוא

 .רעבָא ,ןריש טשינ לָאמנייק ךיז ןלעװ ריי .דניירפ עתמא ,דניידרפ

 | | | .ןרָאװעג ןגיװששנַא זיא יז

 .םנַאזעג פשינ רימ ךָאד סע טָאה ריא ?ריא טנעז טעו ---
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 טםפרַאד רעמו {"ַאנװָאנַאװיא ארדנַאסקעלַא ,"ארוש , :ךימ טפור ---

 גָאפײב .ןעמָאנ ןפכארטעגסיוא ןַא רעטנוא ךיא ןיוװ ָאד .טשינ ריא

 ןעז טשינ ןדנוא רָאפ גיוא דמשרפ ןייק .ןפערפ טשינ ךיז רימ ןפהַאה

 דיא ןכלעװ טימ ,ןַאמ-הכולמ ןכיוה א ןופ יורפ יד ןיב דיא .ןעמַאזוצ

 ןיא רַאפ טייטש םורא געט ןעצ !יא .ךיז ןדייש ןנעװ סעצָארּפ א ריפ

 ,גנישײדנָא ןייא .ןבעל ןוא ?רונ ןיימ ןופ גנודישטנַא יד דָאניס ןקילײה

 ןופ ןיפַאלקש א רַאפ ןכַאמ ךימ ןָאק ,דצ רעקידלוש רעד ןיב ךיא זא
 ;בעל ?ייוו ,דרַאמטסבלעז רָאנ ןביילב טעװ רימ ןוא ,ריקליוו סנַאמ ןיימ

 סָאד .טשינ לעוו ןוא טשינ ךיא ןָאק ,רָאי סקעז ןיוש בעל ךיא יװ ױזַא

 ,םנַאה ריא טשוקעג דעדיװ בָאה דיא .ןגָאז ךייא זַאק ךיא סָאװ ,ץלַא זיא
 ;רימ רעקיּפעק ץראווש ןיימ וצ ןליפעג יד ןעוועג טשינ ןענעז סָאר רעבָא

 טגָאמרַאפ / טשינ טָאה אנווָאנַאװיא ַארדנַאקקעלַא .יקָארָאס ןיא רָארַאג

 ןעװעג ךױא ןיב טציא רעבָא ,רעכיוצ ןוא ץייר סרענעי ןופ רוּפש ןייק

 טנַאקעג טשינ בָאה ךיא זא ,ןרעדָא עלא יא םַאלפ אזא וופ טשרעחַאב

 :ןרעפסילפ ןעמונעג ןיא ןצרַאה ןפמאלפעצ ןופ ןעקנופ יד ןטלַאהנײא

 :פפַאשנהייל עניימ ןופ ןברק ַא ןרעוװ וצ טכייל ױזַא טשינ ןיב דיא ---

 ןופ טרעה ,ךייא וצ דער ךיא סָאװ ,סָאד !רימ סע טביולג !ןרעגַאב עכעל

 ךיא ןוא טשינ ןַאק ךיא רעבָא .סנזעוטזעיורפ רעסילדנעצ ןֹופ ענייא רימ

 בָאה ךיא ...ךייא וצ טייקיפליגכילג רעטקאק ןיא ןײגיברַאפ טשינ לעװ

 שוק עקידנענערב טימ ,םינּפ ריא ןטַאשַאב ןוא !עמונעגמורַא ףסעפ יז

 | - :ןפעבעג ךיז יז טָאה ענעריולרַאפ א

 ןײס טניוש .רערעײפ !יקסוװערָאמ !טציא ,טשינ ,טנייה טשינ ---

 ןפיופ טזָאלעג ןסירעגסיורַא ךיִז ,טָאה יז !טפנוקוצ ןיימ !טייהיירפ

 ןעזרעד יז ךיא בָאה םורַא 20 טונימ א ןיא .ןדנוװשרַאפ ןוא ףיורַאגרַאב
 י .קרַאּפ ןיא

 ןַאפעג גערפ א ליטש ךימ יז טָאה ?ריא םניווװו ןָאיליוװַאּפ ןכלעוו ןיא ---

 יה | .רעטצנעפ ןיימ ןזיוועג ריא בָאה ךיא

 קידנזײװנַא ,יז טגָאז -- רעטצנעפ ירד עניימ ןענעז םָא ןוא ---

 ?עגרעדנַאנופ ךיז ןענעז רימ .רעטרַאּפ ןכיוה ןפיוא רעטצנעפ יירד ףיוא
 ןפנערעגפיוא ןא טימ ןוא שנַאה יד טגנַאלרעד רימ טָאה יז .ןעגנַאנ
 ךיא בָאה ?ןעזרעדיװ םוצ ,' ,?טכַאנ עטונ א, :טלמרומעגסיױרַא רעמסילפ

 בָאה ךיא .ךָאנ רימ טקוק יז ןַא ,קידנליפ ,קעװַא ןיב ןוא טרעפטנעעג

 רעבָא -,רעגעלעג ןפיוא טגיילעג .ךיז עמַאשזיפ:ףָאלש ןיא ,ןָאטעגסיױא .ךיז

 טשינ רליפַא טכַאנ יד ךיא לעװ ףָאלש ןגעװ ןא ,טליפרעד כָאה ךיא
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 .ףיוה ןפיוא סיױרַא ךיא ןיב םורַא העש רעכלַאה רעכלעוו א ןוא .ןפכארפ

 :נירג א ןופ ןלארטש עטּפמעדעג יד !טכיולעג ןכַאה רעטצנעפ עריא ןיא

 .רעטצנעפ םוצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא .פמָאלטכַאנ ןכעל

 םיוק ,טרעפסילפע;סיורַא ךיא כָאה -- ?ארוש ,טפַאלש ריא ---

 !ארוש ;לוק םענעגיא ןיימ קידנרעה

 :ענסיוא ךיז בָאה ךיא .ןרָאװעג ןשָאלעגסיױא ןיא ּפמָאלטכַאנ רעד

 סָאד !סָאנעגנָא קירוצ טָאה ?לּפמעל ענירג סָאד :עז ןֹוא ןײגוצקעװַא טיירד

 ,רעריןגער רעד !יא טּפַאכעגנָא ךיז בכָאה ךיא .טכיל ןדלימ א טימ רעמיצ

 .רעמיצ ןיא ןעמיקַאבנײרַא ריז ןעגנורּפש ייווצ ןיא ןוא

 ,ןעשעג לָאז !טפנוקוצ ןיימ ןוא ,ןבעל ןיימ רעמ טשינ ןיוש ךיא ---
 עלעיציפָא סנַאמ ןיימ רָאי םקעז ןיוש יב ךיא ...טרעשַאב ןיא רימ קָאװ

 מבעל רע .קירוצ רָאי םקעז טימ יו דניק ַאזַא טנייה ןיב ךיא רעבָא ,יורת

 .גָאק קידנעטש רךימ ןענַאק וצ ידכ ,טכוזרעפייא םיוא רימ טימ טשיג

 ןוא .ןעײרּפַאב ֹוצ ךיז םיא ןופ שייקכעלגעמ יד רימ טיג סָאר .ןרילָארש

 ,םע ןיא ױזַא ןא ,ןקימעטשַאב טעוװ דָאניס ןיא גנוכוזרעטנוא יד גהיוא

 ..ירפ ןײז ךיא לע

 ךיא בָאה ףָאלש ןסיז ןיא .ןצרַאה םוצ טקירדעגוצ יז כָאה ךיא

 בייא ,םורַא דיז קוק !ךיז וצ ןיײגקעװא טזומ וה !רעניימ רעפיי / --

 םוצ ןײג ןכהק רעזדנוא טעװ טשינ זַא ,ףיוה ןפיוא ָאטשינ ןיא רענייק

 !רעקיצניא ןימ ,טָאג פימ יינ .לװיײט

 ,רעטצנעפ ןכרוד טקוקעגפױהַא כָאה דיא .טנַאה ןיימ טשוקעג טָאה יז

 זיר ַא ףיוא טנוה רעסיורג ַא זיולב .ףיוה זפיוא ןעוועג טשינ זיא רענייק

 | .ןָאיליװַאּפ זופ טירש ןעצ א ןיא טלמירדעג טָאה טייק רעז

 ןכיוהע:םיוא פָאה טנוה רעד .ךיז ֹוצ קעװַא ריש רעד ךרוד ןיב ךיא

 פָאה ךימי רע עבָא רעטכעװ:פכַאנ רעד ןזיװַאב ךיז טָאה סע .יוקעציװ, ַא

 ןיב זוא ךיז ֹוצ זןעמוקַאכוצנײרַא ךיז ןזיווַאכ בַאה ךיא :ןעזרעד טשינ ר

 ..קיטשירפ רָאנ זיב ןפָאלשעג

 ?עג טשיג ריז רימ ןבָאה ןָאיסנַאּפ ןיא געמ 12-10 עקידרעטייוװ יד

 :ַאטנַאשעּפַאק זוא רעטַאעפ ןיא ןעגנערבהאפ רימ ןגעלפ ןשנוװַא יד .טדייש

 :ַאב טלמער ןופ ןטעלפוק יד גנַאל=| רָאי ףיוא ןבילברַאפ ןענעז .רימי .ןענ

 | | .אקיעבוא רעמסיימ:עדַארטסע ןטמור

 ערעזהניא ןיפ ןטנורג יד זיב טפיטרַאפ !רָאװעג זיא דנוב רעזדנוא

 .רעצרעה
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 :ןישלה הזב גַאלשרָאפ ַא טרעהרעד ךיא בָאה גָאט ןטרעפ:ןפירד ןפייא
 :גיוװ ןָא ץנעטסיזקע ןייד ןכָאה וטספרַאד םינָאלװײט עכלעוו וצ ---

 טיופ ?גנוסיהנַאב ןייד ףיוא טשינ טרעפטנע עמ וװ ,הביבס יד ןוא טכער
 ומסעוו ראי בלַאה ןייא ןיא זַא ,ריד ךיא רישנַארַאג זושל שיזיוצנַארפ ןייד

 .זַאלימ ןבענ טניוװ רעפומ ןיימ .שיסוה פסדער וד יװ ןדעד שינעילַאטיא

 ;םיוא זדנוא טעװ יז .טריאוטיס טוג ןענעז זוא עליװ ַא ןטרָאד ןבָאה רימ
 מעוז ךיד ןוא רעטכַאט עקיצנייא ריא ןיב ךיא .סמערָא ענעפָא טימ ןעמענ

 | .ךימ יװ רעמ ןביל יז

 ןציז וצ ןלעופ טשינ ךיז יב לעװ ךיא זַא ,גנוקרעמַאב ןיימ ףיוא

 עדײב עריא ןיא םנַאה ןיימ ןעמונעגנײרַא יז טָאה ,טסעק ףיֹוא םישדח |
 ;טגָאזעג קידנבַאל ןוא טנעה

 :ַארּפ קיצפופ ןַא ,ךַאמּפָא !לַאירַאטָאנ ַא ריד םימ ןסילש לעװ ךיא --|

 יד ןקעד טסעוװ וד זיב גנַאל יֹוזַא רימ ןרעהעג ןטפניקנייא עגייד ןופ .הנעצ
 .גנופיירגוצ /ייד ןופ דָאירעּפ ןרַאפ תואציה

 ארוש טָאה ,טײקנסַאלשַאבמוא ןיימ קידנליפ ...עילַאטיא ...ןַאלימ

 ;וצ ןיימ ןופ ןשנַאזירָאה יד רימ רַאפ !עלקיװשנַא ןבי והעגנָא - טשוריחרַאפ
 | / .פםניק

 ור זַא ,ןייטשרַאפ וצ ריד טרעטש סָאװ ?:עֿפקַאװ ךיז ופסנַאק יו ---

 סָאװ ?סניוװעג ןסיורג ןטרעכיזעג ַא טימ עיצַאגילבָא ןַא טנַאה ןיא טסלַאה
 סָאד --- טפנוק רעשיסור רעד רַאפ טנעמיטנעפס ןַײד ביוא ?ָאד ךיד טדניכ
 ךיא םנה ,סוה ַא !עוװעג ךיוא ךַאד זיא רעטָאפ ןיימ :ןײטשרַאֿפ דיא ןָאק
 טייקכעלגעמ יוװ רעמ רייד רַאפ ןייז ןָאק סָאװ רעבָא --- טשינ םיא קנעדעג

 ןװָאלַאשטַאמ ןופ ?יניװפַאס טימ ןעניקפעשטש ןופ עזעטניס ַא ןֿפַאש וצ
 זיא .ןװַאפַאמלַאד ןייד !געװ עביל ןוא ץיה טימ טסהער וה ?יססָאר טימ
 רעקינײװ טפשינ ןיא עיצַאמלַאד !רענעילַאטיא רעכלַאה ַא ךיוא ךַאד רע
 רענעילַאפיא ןַא טסיב וד ,רעמיורט ןיימ ,וד ןוא .שיװַאלס יװ שינעילַאטיא

 עתמא ןײד ןײז טעװ עילַאטיא ןוא ,ןעקנופ וא םידעפ ענייד עלַא טימ
 ךיא ...{דיל ריא יװ ,ןענַאקפוװ עריא !טסנוק ריא יװ ,למוה ריא -- םייה

 םָאװ ?קילג ןוא דיירפ רַאפ טשינ וטסצנַאט סָאװרַאֿפ :טשינ ףײרגַאב

 טשינ רימ ושסביל רשפא ;ןענַאטשרַאפ ךיא טלַאװ ךַאז ןייא ?ריד טרעטש

 ןרעדנַא ןפימ סניא םע ןיא ?סנכעל ערעזדנוא ןדניברַאפ ןענָאק וצ גונעג

 ןרעװ דיד ןפלעה .ןייז ךָאד רימ ןענָאק דניירפ .טּפינקרַאפ טשינ טולָאסבַא

 , .ןרעװרַאפ טשינ דָאר רימ וטסנָאק רָאיטקַא רענעילַאטיא ןַא

 ןטנקלַאװַאב טא ןיא ,טייקידיירפ זיא ךייר ױזַא ןעוועג ץלַא זיא סָאד



 ןיא ץרַאה ש י ד ײ ןײמ ...זַא ,טייקבעלקילג רעבעפשמנעמ ןופ ליפעג
 ךיא כָאה ,רָאי 27 וצ ,טלמעד :ןעמעטַאוצנײרַא סע !זעוועג ?נוסמ טשינ

 79 וצ -- טציא טשרע סע ײשרַאפ ךיא ;ןענַאטשרַאפ טשינ םע

 רעבָא ,סקָאדַארַאּפ רעדקיװ ןוא רעכעלביטקגמוא ןַא יװ ןעגנילק סע לָאז
 ןרעי רַאפ קידנסױטשּפָא יוװ ,רָאלק זיא סע ןעמעװ ןַא ,ןגָאז לעװ ךיא

 רענעי ,וינעװהַאּפ ַא ןופ טלַאשעג יד ןיא סע רוטלוק רעתמא ןופ ןשטנעמ

 טָאה "רענעילַאטיא ןַא ןרעװ,, וצ זַא ,ןפיירגַאב וצ החרט יד ןבעג דיז זומ

 ןידניירפ עקימכערּפ ןיימ ןעוו .קָאשילַאכימ ןֹופ עדײז זיימ ...טרעמשעג רימ

 ,ךיא טלָאװ ,"רָאי בקַאה , ַא ףיוא ןַאלימ ןויק עזיר א ןגעוו רימ טימ טרער

 2םִא ךיז ןיטקעּפסרעּפ יד רעבָא ...טכַארטרַאפ טשינ ךיז עגר ןייק ,תועמשמ-

 :רַאפ ,טדימשעג ,טעטנעּפעג --- ןליוװ ןיימו םָאל ש שרוש ןופ | ס ײ ר ו צ

 ײק י רו צ/ ַא ןָא '| י ה ַא; ןַא יװ ןעזעגסיוא טָאה סָאד :טהעקנַא

 .ןסירעגטימ טשינ ךימ טָאה ןוא

 טלמעד .ןעוװעג רָאלק טשינ טלמעד רימ זיא סָאד ,טגָאזעג יװ ,רעבָא

 :ניוװ םעד יבגק ןפכילפ עניימ טימ !דנובעג ןיב דיא זַא ,טניימעג ךדיא בָאה
 יד טכַאמעג ןוא ןסעזעג ןיוש ןענעז םירבח יד ווו ,עקפַאיװ ןיא ןָאזעק:רעט

 ךיא ."ןװָאטַאמלַאד ןופ ןעמָאנ ןפיוא רעשאעט , סָאר ןענעפע וצ תונכה

 + טשינ בָאה ךיא יוװ ,גנַאק ױזַא ןרַאפ טשינ לע ךיא ןַא ,ןדלָאמעג יז בָאה

 טָאה װָאטאנניא .עקפַאיװ ןיא ןעניוװ וצ שינעביולרעד יד שנַאה ןפיוא
 סָאד ןוא רענעגושמ ַא ךיא ןיב ;"םעומשעג ללכב,, זַא ,טגָאזעג קידנבַאל

 ןוא טכערעג ךיא ןיב לעיּפיצנירּפ תויה רעבָא ,ייסקיפ:יידיא, ן{יימ זיא

 :ור סלַא ,רע תויה ןוא ןעמוקסיוא טשינ רימ ןָא ןָאק רעטַאעט סָאד תויה

 טקנֹוּפ םעד ףיֹוא ןיב ךיא סָאװ ,םעד ןיא קידלושטימ ןזיא ,שטנעמ רעשיס

 טעוו רע יװ דלַאב ןקידעלרעד וצ ןינע םעד ךיז ףיוא רע טמענ ,יישיירדעצ,

 .עקטַאיװ ןייק ןעמוק
 בָאה ,סעקינהאמאצרַאװש יד ןשיװצ ןָאיסנַאּפ ןיא קידנציז ,ליײוװרעד

 רימ פָאה ָאטַאנגיא ליייוו ,"יקצַאשפ ,, ןֹופ עלַאר יד טרידומשנייא דיא

 סָאד ךיז םעװ ,עלַאר רעד טימ קיטראפ ןייז לעװ ךיא ביוא זַא ,פגַאזעג

 קיפיילפ בָאה ךיא .קיטשרעטסיימ סוװַאדעיַאבירג =ימ ןענעפע רעטאעפ

 יז ,ןגָאלַאנָאמ םיקצַאשט ןַארוש רַאֿפ טנעײלעג ןזײװכעלסיב ,טעברַאעג

 לַאמניא טָאה ןוא ןגיוא יד רַאפ םעגרָאל ריא טימ ןכרָאה טגעלפ

 ' ןדלַאמעג

 ?םור ןיא ןביילב טסעװ וד בייא ,ךדיז !נעק רעכערברַאפ ַא ַא טסיב --

 ;עג ליפא לָאז ענַארפ יד !עװ ...טײקיזָאלטכער ןייד ןופ ןעזעגּפָא !דנַאל
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 טזומ יד ... ??גיוצמָאש ןיא טקעטשרַאפ ןביילב ַָאד וטסעװ ,ןרעװ םטזיול !

 : שלעוװ רעסיורג רעד ןופ םיחטש יד ףיוא ןעמוקַאכסױרַא ריז

 טימ ; ןינע םעד ר לאה רע זַא ,ווירב ַא !עמוקעגנַא זיא ןװָאפַאנניא ןופ

 גנוטלַאװרַאפײטַאטש רעד ןשיווצ ךַאמּפָא םער :טקידיײלרעד וויי זַאּפ רַאפ רימ

 טגײלעגפיורַא ןוא רַאטַאנרעבונ רעד שרינַאיצקנַאס ףַאה עּפורפ רעד טימ

 טשטייט ..."| ד ײ ןייק ןייז טשינ ןלָאז סע רעבַא ,םיכסמ} :עיצולַאזער ַא

 רעטַאעט ןיא ןרָאפ עיצולַאזער רעד טָא ןופ ךמס ןפיוא זַא ,עיסַאװ ןיימ

 רעד טָאה דײ ןייא ןרישזַאגנַא ןנעק רעכָא ,די | ײ א יװ רעמ ןייז טשינ

 .טגָאזעג טשינ םרָאװ ןייק רַאטַאנרעכוג

 ןטלַאהעג בָאה יא רעבָא ,וָאפַאנגיא יליסַאװ טנקסּפעג סָאה ױזַא =|

 | | | .שרערגַא

 סָאד) ּפָאק "ןשידוי , סוָאטַאנגיא רעביא טכַאלעצ ךיז טָאה ארוש

 ןעוועג ןוא (!רעיוּפ !שיסור ַא ןופ טייקטציּפשעג עשיּפיט א -- בנא ןזיא

 | ."רעשומ ריא וצ ןרָאפ, רימ זַא .ןרעהרעד וצ דעלקילג

 עטצע 2 ו- ןיא ןעמיקרַאפ טפרַאדעג םָאה רָאניס ןיא סעצַארּפ ריא

 ןייק .ןמ:20 םעד גהוכרעפעּפ ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא יז ,טסוניוא ןופ געט

 ןבָאה רימ .ןײז טנַאקעג טשינ טָאה גנַאגסיוא ןקיטסניג ןיא תוקפס םוש

 ?ןיירב םוש ןָא זירַאּפ ןיא ןפערפ ךיז רעבמעטּפעס ןטנ9 םעד טדערעגּפָא

 טנַאקעג טָאה ןױשרַאּפ ןמירד ַא ןופ ןמיס רעטסנעלק רעד לייוו ,שיוטסיוא-

 .סיפ עריא רעטנוא ןופ ןדָאב םער ןפײרסרַא

 יי .ענליוװ ןייק !רָאפעגקעװַא .דיא יב 29 םעד

 גנומיטש רעד ןשיװצ דישרעטנוא םעד ןבײרשַאב ֹוצ קיפיונ ןעד ןיא

 :דַאפ יַאמ ןיא כָאה ךיא ןכלעוו ןיא ,גנופלַאה ןוא ןעזסיוא ןצנַאג ןיימ ןוא

 :רעביא טציא בָאה ךיא ןכלעוװ ןיא ,טימעג םעד {ֹוא רעטומיײרעטַאפ טזָאל

 ?לעװש רעייז ןטערטעג

 ןווימַאמ עֶלַא ןרזחרעביא טריסנעדנָאק ָאד טפרַאדעג רשפא טלָאװ דיא
 :ַאב ךדימ לעװ ךיא רעכָא ?ןקידנערַאפי םייב ןפלַאה רימ ןעוו ,לשיּפַאק ןז

 געמפ עמליצעג ענעי יא רעבָא ,רעשימעטַאּפ ןייז לָאז ,ןייא טימ ןצענערג
 ביוא :טלַאמשעג רעכעלפערט סיוכרוד גנומימש ןוא דנַאטשוצ ןיימ רַאפ
 ךיז רַאפ טַאהעג רימ ןבָאה קירוצ רָאי ַא טימ אלס וַאנירעטאקעי ןיא

 ןופ ןטניוו יד טסימ טקיטניװשגכרוד ןרָאװעג זיא רע ןוא .,,'??גיופ ןעיירפ,, ַא

 ןרעטלע יד יצ בופש ןיא זַא ,ןגָאז טציא רימ ענַאק ,םעמס רעניארקוא

 ךָאנ רעמומ יד םיא טָאה ַאזַא ...רעלרַא:גרַאב רעגנוי ַא ןזיװַאב ךיז טָאה



 ץעגרע -- געט עצרוק ענעי רעסיוא --- רע זיא ַאזַא ,ןעזעג טשינ לָאמניײק

 !ןעויעג טשינ רעמ

 ;עג סָאד ,ןקילב ענייז ןיא ןטכיולעג טָאה עילַאפיא ןגעװ םיֹורט רעד

 טדַאּפשעגנָא ,טרעפשעגמוא ,יירפ ןפַאש וצ לעװש ןטכיײרנרעד ןופ ליפ

 טעז ווא טכילרַאפ םיא ןיא זיא עכלעוו ,זזעוונעיזרפ א ןופ טנַאה ַא ףיוא
 ןײז ןופ פלַארטשעגסױהַא טָאה סָאד -- םיא ןיא יז:סנבעל ריא ,קילג ריא

 טרעפמנעעג טָאה רע רעכלעװ טימ ,טייקיאוה רעד ןופ ,?כיימש ןרעכיז
 ?רעפיײװ ןגעװ !גַארפ עקיטכיזרַאפ עריא ףיוא ןעמַאמ רעטניוטשרעד רעד

 טונ , ןיפ טכיל ןפימ ןטכױלַאב ןײז וצ טניישעג טָאה ץְלַא ...רענעלּפ עקיד

 ןײק ןריפ םיא ףרַאד ןעמ !קנַארק זיא רעטַאפ רעד -- רעכָא ,"?יוװ זוא

 | .טסיגַאיצעּפס א ןַארַאפ זיא גרעבלעדיײה ןיא !דנַאֿפסיױא

 ?ךיז ריא טביילק ןעוו :ךיא גָאז -- ןעמַאזוצ ןראפ ןלעװ רימ ---

 :רַאֹפ ןכַאה םיריוטקאה עגיה יד .רעפענמוא םורַא שדוח ַא ןיא ---

 ןײק טמוק ןעמ רעדיײא ןרעװ ופריפעגכרוד זומ ךָאװ ,עיצארוק ַא טנדרָא

 .קינילק ןיא גרעבלעדייה

 .ךיא וצ ןעמוק גרעכלעדייה ןייק ךיא לעװ יױזַא בוא ---

 | ?וטסרָאפ ןיהווװ זוא ---

 .עילַאפיא ןייק ןטרָאד ןופ ןוא זירַאּפ ןייק טציא ---

 רערּפשעג רעזדנוא .קידנגײװש העידי יד !עמונעגפיוא טָאה רעמומ יד

 ןוא ןביוהעגפיוא דיז ךיא בָאה ךעלדנע ןוא ,העש רָאּפ א ןגיוצעג ךיז טָאה

 םייב לעטָאפ ןיא טזָאלעגּפַאהַא ךיז ןוא שעניבַאק ןסיורג ןיימ ןיא ןיירא ןיב

 .שימ:ביירש

 סע .ןפײהניװשג עקירָאילפ עניימ טיול ןגעלעג ץְלַא ןיא שיט ןפיוא

 .ןעמוקעגיצ טשינ רעהַא רענייק ןיא גנַאל:םישדח זַא ,טליפעג ריז טָאה

 סע זיא סָאװ ...וזירב ַא ןגעלעג זיא שיט ןטימ עמַאס ןפיוא רעבָא

 ןופ ..!ס נג ע ג עמומ רעד ןופ ...רעפומ רעד ֹוצ !רימ וצ טשינ ?סניױזַא

 .טקערַאב ךימ טָאה ערַאמכ ערעוש ַא סעּפע .דנַארטש רעגיר ...ןלעבוור

 ךיא ...ווירב ריא טגיל ָאד זַא ,רעטומ רעד ןעגָאז וצ ןזיװַאב טשינ בָאה ךיא

 -- רעמ טשינ ,תורוש ףלעווצ:ןעצ ַא :טנעײלעגכרוד םיא כָאה

 יז .יײז יב (זעגנַא ןפורעג ײז ןבָאה ױזַא) ינע זיא סקעז דָאװ א ןיוש = |
 ןָא טגייװ ןוא ןשטנעמ סיוא טדיימ ,גערב םייב ןייֵלַא ּפָא געט ענעצנַאג טציז

 .רעהפיוא

 זיא פייקידיירפ ןיימ ,טייקכעלקילג ןיימ ,ןבעל ןיימ ,ןַאלימ ,עילַאמיא
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 טָאה רעטומ יר ןכלעוו ,?ווירב ןופפ ןלייצי עצרוק יד ןיא ןרָאװעג ןעקנוזעגנייא

 ' .שיט ןיימ ףיוא ןגיילוצקעוװא קימיינ ראפ ןענופעג

 ןכלעוו ןופ ,לוק ַא טימ .ריא וצ ווירב םעד ןגָארטעגסיױרַא בָאה ךיא

 ?סױרַא ךיא כָאה ,גנַאלק ןוא לַאטעמ ןופ רוּפִש רעדעי ןדנווושרַאפ זיא סע

 :טרערעג

 ?םעװ ,ןגָארפענרעטנוא רימ ווירב םער טסָאה וד סָאװ ,םעד רַאפ ---

 .ןבָאה הפרח קרַאפש זיא'ס ןעו וט

 ןרַאװעג ןשאלענסיוא ןענעז 1918 םישדח:רעמוז עניימ ןופ רעטכיל יד

 ןפכַאמרַאפו ַא ןיא זירַאּפ ןופ ןפלַאהרעד דיא  בָאה רעכמעטּפעסו 7 םעד

 2נעעג טשינ .בָאה'כ אל ) :ןכייצעגַארפ ןסיורג ַא טימ ?טרַאק ַא טרעװנַאק

 טרידיווקיק ךורב:עילימַאפ רעטשרע ןיימ זיא םעדכָאנ ןכָאװ עצרוק .טרעפ

 ןעננַאלק יד ...שזעינַארָאװ ןיא ןפַארטעגפיונוצ ךיז ןבאה רימ .ןרָאװעג

 עכעלמייהמוא רַאפ ןפערטענּפָא ןרעוא עניימ זיא טציא ןבָאה "דנַאלײמ

 ...ישזָאי:ןָארָאװ :ןטלַאטשענ
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 ָאננַאט --- קינַאטיט .אזש

 עכלעוו ,חמחלמ יד ןעגנַאנעג ןיוש זיא ןענַאקלַאב יד ףיוא ,1019 ףוס

 ט ? ע װ יד רעבָא ,"גירק:טלעוו,, --- ןרָאװעג רעפעפש רָאי ןיוא טימ זיא

 ןיא ,רעצרעה ןיא ,ןעמייה) ןיא .םכארטעג טשינ גיי ר ק ןגעוװ ךָאנ טָאה

 ם ולש רע טול ַא ס ב ַא טשרעהעג ךַאנ טָאה רעטימעג ןיא .תוחומ

 םעד ןיפ ת'ו ד ו ס י יד טליופענכרוד !עװעג ,ךיז םייטשרַאפ ,ןענעז םע

 ןופ ןינב רעכעלרעפישרעדמוא ןַא יװ ןעזעגסיוא טָאה רעכלעוו ,קיטליווװ

 רעגייטש:סנכעל רעכעלדירפ רעקיזָאד רעד רעבָא ,טלעװ רעכעלרעגריב רעד
 .םיוב רענירג ַא יװ םילבעג רָאי 1018 ןיא טָאה

 ןפרעטנענרעד ךיז ןֹופ דליב אזַא ןבילברַאפ ןיא ןֹורכז ןיא רימ יב

 !גנאגרעטנוא

 ףיש רעד טימ עידענַארט יד ןעמויקענרַאפ ןיא רָאי 1018 ןיא

 | | ,ייקינאמימ ,

 דעטײנוי, ןופ ןפטפאשלעזעגיסספיש עטסכײר יד ךרוד טיובעגסיוא

 ןוא עטסכביײר ,עטסשרג יד -- ן ַא סי ט רעקיוָאד רעד טָאה ,ייסטייטס

 -- רעקראפןרישזַאסַאּפ רענַאקירעמַא;דרָאנ ןיא ףיש עטפעב -- קפס ילב

 ראג רַאנ ,ןגתָאמירפ ןטשרע םעה זוא סיר ןטשרע ריא ןיא טזָאלעג ךיז

 ןגעקטנַא ריא ןיא ,ןטַאטש עטקינייאהַאפ יד ןופ םעגערב יד וצ טנעָאנ

 ןופ זיא ןַאפימ רעד ...גרַאבײזייא רעניזיר ַא הלטאנטכַאנ רעד ןופ סיױרַא

 יװ יזַא ?יצרעד ךיא) טפלעה ףיוא ןטלָאּפשעצ ןרָאװעג סיוטשנעמַאזוצ

 ןיא ןוא (םיטרּפ יד קידנרילַארטנַאק טשינ ,ןורכז ןיא ןבילברַאפ זיא'כ

 2ַאסַאּפ רעטרעדנוה יד ןענעז ,העש ַא םיוק ,ןטונימ --- טעמכ ןופ ךשמ

 .ןַאעקַא ןשיטנַאלטַא ןופ טנוהג םוצ ּפָארַא ןרישז

 עטקינײאהַאפ ידו זַא ,רענעיל זקישנייה םעד ןענַאמהעד ָאד ףרַאד ןעמי

 יא ןשיטַארקָאמעד זופ םינָאניס רעד ןעוועג טיש דענעי וצ ןענעז ןטַאטש
 ןופ ?רֹוג רעד .טייהיירפ רעכעלרעגריכ ןֹופ ,קישליווו םענײמעגֿפַא ןופ ,לַאעד
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 סעילַאװכ עטלַאק:זיא יד ןיא ּפָארַא !עקניז סָאװ ,רענַאקירעמַא רעטרעדנוה

 סעּפע ןעװעג ןיוש זיא ןיײלַא סָאר --- ןעגיגַאב ןופ ןצָארּפש עטשרע יד ייב
 ,םימרּפ ןעמוקעגוצ ןענעז ָאד רעבָא .ןרעטישרעדו טנָאקעג טָאה סָאװ ,סנױזַא

 ןיא םוקמוא) רעד זַא ,קידנעעז .טרעסערגרַאפ עידעגַארט יד ןבָאה עכלעוו
 ןיא "קינַאטיט,, ףיוא רענעמ יד ןבַאה ,ךעלריימראפמוא זיא סעילאוכ יד

 ןוא ןעיורפ רַאפ עיצקַא;סגנוטער ַא םריזיגַאגרָא ןטונימ עצרוק ןופ ךשמ

 ,רעלפיש:סגנושער ענענַארַאפ יד ןיא טצעזעגנײרַא יז טָאה ןעמ .רעדניק

 ..ןַאמיט ןקידנעקניז ןופ ןרעשייוװרעד דיז ןעמונעג ןבָאה עכלעוו

 רעד ןֹופ ךַאד ןפיוא טלמַאזהַאפ  עלַא ךיז ןבָאה ענעבילבעגרעביא יד
 ןעגנוזעצ ךיז םָאה קיטנַאלטַא ןופ ןרעסַאװ 'ד רעביא ןוא ףיש רעקידנעקניז
 םימ קידנכָאפ ןוא ןעמלַאסּפ קידנעגניז ,ןעמימש רעטרעדנוה ןופ רָאכ ַא

 ןיא ןפלַאהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,עטנעָאנ עטעװעמארעג ערעײז יצ ךעלכיט
 יי .ןרעמיײװהעד

 דנַאל סָאד רעמ טשינ עקירעמַא:דרַאנ ןיא טנייה :לָאמַא ךָאנ גָאז ךיא

 רעגריב עריא ףיוא ןקוק ןסיורד ןופ עֶלַא טשינ ןוא םייהיירפ ןוא קילנ ןופ

 "קינַאטיט,, ןופ) ןרישזַאסַאּפ יד תעב טקוקעג יײז ףיוא ַאה ןעמ יו ,ױזַא

 ןוא דעדניק ןוא רעבייוו ערעײז םימ טנגעזעג ךיז םיליהת קידנעגניז ןבָאה

 .ןרעסַאוװטזיא יד ןיא ןעקנוזעג םַאזננַאק
 !טלמעי --- רעכָא

 ?רעּפ א טעמכ ןעוועג ץרַאה ךדעלדניפמע רעדעוװפעי רַאפ סע זיא טלמעי

 ןופ דפיב םעד בילוצ ןרָאװעג טכַאפנעצרַאפ זיא סָאװ ,עידענַארט  עכעלנעז
 ר ע ד נו ה/ יב םייקכעלרעטיר ןוא טייקידרעפפא:טסבקעז רעזָאלליּפשיב

 .עירעטסיה ,המוהמ  ,קינַאּפ םוש ןייק ןפַאשַאב טשיג ןבָאה עכלעוו ,רוע ט

 ןטכירעגמוש ןופ-קילבנָא ןיא ןשטנעמ יב טייקסטוג רעשיכאלמ ןופ דליב סָאד
 יו ז א ,דעלשטנעמהעביא יו ז ַא ןעװעג ןיא סָאד -- ףוס ןשיגארט

 :רַאֿפ זוא ןעמונעגפיוא ןרעוו טנַאקעג טשינ טָאה סע זַא- ,קי ם װ מו כ י ו ה

 ןימ א יװ ןעזעגסיוא טָאה סע ..."דָאזיּפע , ןא ,ילַאפ ,, א סעּפע יװ ןביילב
 ?רעשייוו יטמוק סָאװ ?טשריפ סע ןיהווװ רעבָא ...ריפניירא ןַא ,"ערוטדעװוא

 :עפש ןיולב .טסווועג טשינ טלמעי ,ךיז טייטשרַאפ ,רענייק טָאה סָאד --
 יד ןופ רעדנעכ ןוא ןעלטיּפַאק טלמאזעגנָא ןיוש ךיז ןבָאה סע ןעו ,רעט

 ןיפ דליכ סָאד ןעמענפויוא םנַאקעג ןעמ טָאה ,ןסקנּפ עקיטולב עקידרעטיײװ
 - .?יּפשרַאפ .עכעלמייהמוא ןַא יװ עפַארטסַאטַאק:"קינַאמיט ,, רעד

 רעטפראשרַאפ ןוא טייקכעלדניפמע רענעבירשאב טפָא ןיוש ןיימ יב

 ,ןכענוצ ָאד ךיא זומ -- ןקורדניא עשיל ַא קי זו מס וצ טייקרַאבליפ
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 :ע:פייגוצ "קינַאטיט , השעמ יד ךיז טָאה טימעג ןוא ןורכז ןיימ ןיא זַא

 ןיא זַא ,ןיימ ךיא ---םייצ רענעי ןופ וויטָאמ ןשילַאקיזומ ַא טימ ןטכָאלפ

 ןופ וימָאמ רעד ןרעה;טזָאלעג ךיז טָאה גנַאגמוא ןיא ןעוו --- 1914 בײהנָא
 ...?ַָאננַאפ , ןטשרע

 ליימ ַא ךָאד טרעװ גנַאגמוא ןיא וויטָאמ רעשילַאקיזומ רעײנ ַא ןוא

 טכעלעג ןעמ טָאה קירוצ געט יירד טימ םגה ,םעטָא ןופ ,טפוק רעד ןופ

 םמיר ןיפ רעדקיב עיינ ,סעידָאלעמ ,ןויטָאמ עיג .םיא ןָא טמעטָאעג ןוא

 :וא ןדיירפ ,ןשינעעשעג ,ןפקַאפטסנבעל עטסיינ יד ּפָא ןעלגיּפש גנַאלק זוא

 עײנ -- םיוננע עײנ :סיוא ןגָארשפ ןסַאמ:ןשטנעמ יד סָאװ ,ןקיטײוװ

 ןמסיירמ

 ןראושג געפ עמליצעג ןופ רשמ ןיא זיא ןויפָאמטָאגנַאט רעײנ רער
 ;גיא ןצנַאג םעד ןגָארטעג סע טָאה רימ רַאפ) .עידָאלעמו עטסהעלוּפָאּפ יד
 רעכוא ןוא ץלַא רַאפ רעמ ןוא ,געפ ענעי ןופ ףוה:ײװ ןלופ םעד ,טלאה

 .םיוא ךיז טָאה רימ ..."קינַאפיט , רעקידנעקניז רעד ןופ לרוג םעד -- ןילַא
 ;גיז ,םיליהת זעגנוזעג טָאה סָאװ ,לַארָאכ ןופ ןעגנַאלק יד ףיוא זַא ,ןזיוועג

 ע צ נא ג יד טרעפשנע ,ןײרַא שנורגּפָא ןיא רעפיט עגר רעדעי טימ קידנעק

 טָאה ףיוחעד ?טלעװ יד טײג ןיחוװ ןוא .ןעגנַאלק יד טָא םימ/ ט ? ע וו
 יד ןיא ןעגנַאנעג רעבָא .רעגייטש ןוא ןפוא ןייז ףיוא ופרעפשנעעג רעדעי
 .שינערעקרעכיא ריא זנעקטנַא -- טלעוװ

| 
 + + צ :

 יד ."ןעקפינַא , טימ ןפָארטעגפיונוצ ךיז רימ ןבָאה שזעינָארָאװ ןיא

 ַא ךיז רַאפו ןענעז דנוברעדיוו זוא גנודייש ,ןײזנעמַאזוצ רעזדינוא ןופ ןוויטָאמ

 גנולגיּפשּפָא ןײקןעניפעג טשינ ןָאקסָאװ ,גנולדנַאהּפָא ןא ןַאפ עמעמ
 ד ןָאק רעדנעב ערעזדנוא ןיא רעבָא .""דָאזיּפע:ןבענ, ַא ןֹופ ןעמַאר יד, ןיא

 ט ש י ג ןוא ...ווימָאמ רעקיאײברַאפ ַאזַא יוװ רעמ ןרעוו טשינ עמעמ
 :סנכעל ןיומ ןיא םייצ ןוא טרָא קינײװ ןעמונרַאפ טָאה יז סָאװ ,םעד בילוצ

 | ײ ק ןוא טכער ןייק טשינ ןבָאה ןרַאומעמ סָאװ .םעד בילוצ טרעײנ ,ףיוק

 ײא םעד רעסיוא ןבעק סנעצעמע ןופו ןטקַאפ ןעלדנַאהַאב וצ טייקכעלנעמ
 .םעגעג

 :עטש רעדָא) טָאטש רעדנַא ןַא ןופ !עמוקעג יז זיא שזעינָארָאװ זיק
 :יגעגנָא סע ךיא בָאה ױזַא ...קײטּפַא ןַא ןיא טעברַאעג טָאה יז ווװ ,(?ל5

 ,זענַאטַאב וצ טרָא ןַא ןיא ָאד ןיא .טגַאזעג רימ יז טָאה ױזַא ?ײװ ,ןעמ
 יד ןעמענַאב ןופ ןפוא ןיימ ןיא זיא רָאיסנבעל ןט:40 ךרעל ןיימ זיב זַא
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 סָאװ ,םעד ןשיװצ .ךַאלּפ רעקיצנייא ןײא ןעוועג םייקכעלקריוו עקימורַא

 םעד ןוא ןגיוא ענעגייא עניימ טימ עז' ךיא סָאװ ,סעּפע ןגעוו רעה דיא

 טָאה רעטעּפש .טסוװעג טשינ קוליח ןייק ןופ דיא בָאה --- אפוגנ "סעּפע,

 ,ןלייצרעד ןשטנעמ סָאװ ,םעד ןיא תוקפס ןופ לטייה ַא ןסקַאװנָא ןביוהעגנָא
 ךַאז ןײא ;סעיצַאדַארג ײרד ּפָא ף ר ַא ש ךיא ליפ גָאט וצ טנייה ןוא

 ,טקעיבוס ןײז ,רענערפ {ייז סָאװ ,סָאד זיא רַאז עטייװצ ַא ,טקַאפ רעד זיא

 }ײ מ-- ד אז ס פ יו ה יד -- עטירד ַא ןוא םיא ןגעװ טלייצרעד
 .ג נוי צַא ב

 ןיא טײקטראצ רעד טימ ןירניירפ:סנבעל ןיימ ןפָארפעג בָאה ךיא

 .טײהחניק רעירפ רעד ןופ ןגָארטעג ריא וצ ןבָאה ךיא עכלעוו ,ןצרַאה

 :רעביא ןיוש ךיא בָאה לָאמניא טשינ זַא ,רשפא םקנעדעג רענעײל רעד
 ךיא ןבָאה ךימ .ריא ןופ ןסײטשעגּפָא ןרעװ זופ ןקיטײװ יד טבעלעג

 ךיא ןעװ ,ןרעמיז 2 יד ןופ ןכָאװ עקירארומ יד טרעמיקעג ומשינ טציא

 .ןגָארטרעבירַא טשינ םירוסי יד לעװ ךיא זַא ,טניימעג זײװנשנעמָאמ בָאה
 ,?ןעלהנח ןיימ , ןעזרעד כָאה ךיא .רוּפש א ןָא ןדנוװשרַאפ זיא ץלַא סָאד
 ;עגָארטענּפָא ןַא טנָארט יז סָאװ ,םָאד ןעוועג זיא עטסקיטכיוו סָאד ןיא

 ןעװ ,דיירפ ןיימ קנעדעג ךיא .רעטניװ זיוש זיא ןסיורד ןוא ,לטנַאמ םענ
 ?ןשינַאּפַאי , ַא טכוזעגסיוא טפעשעג:רעדוילק ןסיורג ַא ןיא ריא כָאה דיא

 יא .םישדח 2 א ףיוא ךָאנ טדיישעצ ריז ןבָאה רימ לטנַאמ רעטניוו
 רימ וצ זיא יז ,רעבמעװָאנ ןיא ,תועמשמ ,ןעועג רימ ןענעז שזעינָארָאװ

 .לארוועפ ןיא -- טשרע ;טמיקעג

 ןגָאז וצ רעמ !בָאה -- 1914 ביױהנָא ,1919 ףוס -- םישדח יד טָא

 ,ןפסיירט ןֹוא ןסוהדרַאפ .ןטקילּפנָאק ,ןעגנובעקרעביא עניימ  ןופ דליב זיא
 ."דנוברעדיװ ןוא דורבנעילימַאפ,, ןופ ןטקאפ יד יו

 סָאד ןרָאװשג ןשָאלעגסיױא זיא טנָאזירָאה ןיימ ףיוא יוװ םעדכָאנ

 ;לָאד ןופ ןעמָאנ ןפיוא רעטאשפ,, ןטימ עקטאיוו ןוא ,עילַאטיא ןופ טכיל

 ,מײקיזַאלשכער זיימ ןופ גרעב ערעטצניפ יד רעטניה קעװַא זיא "ןווָאטַאמ
 ...עטעהָאק רעטלַא ןיימ ייב ענליוװ ןיא ןציז !בילבעג ךיא {יב

 ,סעצָארּפ:סילײב ןשמירַאב:קירעיױרט ןופ םישרח יד ןעוועג ןענעז סע
 :ַאב ןענעײל ןטימ ןרָאװעג טליפעגסיוא ןענעז טכענ ןוא געש עניײמ ןֹוא

 לושַאב ןוא רענַאמטליװיצ ןופ ,רָארוקָארּפ ןופ סעדער יד !רידוטש ,ןטכיר
 יד ןפערטעגפיוא ןענעז גנוקידישרַאפ רעד ןיא .ןטרעּפטקע:סגנוקיד
 ,יקסועשטבַאראק ;רוטַאקָאװדַא רעשיסור רער ןופ ןרעטש עקידנטכיול

 טי דעכלעוו .גרעבנעזורג ןוא יקסרַאב:שטיװָארָאגירג  ,וָאקַאלקַאמ ,יגדורַאי-
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 ?רענסיוא ןוא שנייוועצ ךיז פָאה ,עדער:סגנוקידישהאפ ןייז קידנטלאה-

 סָאװרַאֿפ ?סילייב ,קנַאב:סגנוקידלושַאב רעד ףיוא טציז .סָאװרַאפ,, :ןפור-

 :ילעטניא רעשיסור רעד ןופ רענעמ עסיורג יד טָא רעסיוא *?ךיא טשינ

 2םוא ןֹוא רעכיירש רעסיורג רעד טקלײטַאב סעצַארּפ זיא ךיז !בָאה ,ץנעג

 -- ןבעל ןשיסוה ןיא םזינאמוה ןוא טכער ראפ רעפמעק רעמַאזניוב

 טַאלװַאֿפ עטנרעלעג יד ןוא ַאקנעלָארַאק ששיװַאנַאיפקאקאג רימירַאלװ

 !יקציאַארפ ןוא

 יוא ןסיוושג ןשיטסינאמוה ןופ ""ץנארק , א תמאכ ןעוושג ןיא סָאד

 יד ןענעופ ...פייקכעלרעטיר {וא ייקלדיא רעכעלשטנעמ ןופ ,קנאדעג

 טסעטַארֿפ ןיפ ןזיורבפיוא עשימרוטש עֶלַא יד ןבעלרעביא ,סעדער עלא

 ןימ ןיא טסיירט עסיירג א ןעניפעג ןסייהעג רימ רַאפ טָאה ,ריקקיוו ןגעק

 .טיײקנגַאפשרערד

 27 םענעי ןופ עידענארט רעד ןיא ןקוקנײרַא ךיז רימָאל רעכָא
 :תינ ירודיס העבש טכַאמעגכרוד ןיֹוש טָאה סָאװ ,רָאיטקַא:ןדײ ןקירעי
 ירד טאהעג ןיוש ;רענייטש ןיא ןזקעפ ןסיבעגכרוד ןייצ ענייז טימ ;םוג

 ,רעישוצ רעטנזופ ןֹופ גנונעקרענָא ןגעװ ןדער טנָאקעג ןוא ןענָאזעס
 טקיטש = ;? ס ע ם---ןייז ןיא רע טציז רעדיוו ןוא ...טעטיראילוּפָאּפ ןגעוו
 ןוא רעטצניפ ןיא רעדיוו ,ךעלסעגצַאפעג יד ןופ טפול רעד ןיא ךיז רע

 -- !שלעװ ןײז ,םויק ןייז רעטיב

 יד קידנענעיײל זא ,ןייז וצ החומ ןפָא ןביולרעד דימ ךיא געמ טנייה
 ;עג טכַארט ַא לָאמנײיא טשינ ךיא בָאה ,סעצַארּפ:סילײב ןגעװ ןטכירַאב

 א ןכעגּפָא טגעמענ ןטלָאװ יקסווששטבאהאק !וא ָאקנעלָארָאק זַא  ,ןָאט

 ןיב ךיא זַא ןר י מ ...ךאז רעטכערעג רעד רַאפ תוחוכ ערעײז ןופ לייט
 .ריִקָליו ןוא טכערמוא ןופ ןברק א ךיוא

 =!ָאד ןיא טָאג א, :סיוא ךיז טזָאל

 ;סערַאק א ןזיװַאב דיז םָאה "טסנוק ןוא רעטאעפ ,, לַאנרישז ןיא

 עקירעהעג יד ןעמוקַאב טָאה רָאטַאנרעבוג רעד ןוא ,עקסאיוו ןופ ץנעדנַאּפ

 םװָאפאמלאה עּפורט רעד ןיא ןפעברַא וצ {זָאלוצ טשינ !ראפ י?עיצרַאּפ

 ןלּפש "לבש ןופ "הרצ רעד, ןיא טלָאזעג טָאה סָאװ ,דימלת א

 ןיא טַאטלוזער רעד ןוא ,רערעדנא ןא ןטיברַאפ טָאה םיא ..."ןיקצאשפי

 ןיא ןיוה ןטפיוקראפסיוא ןא יב לקַאטקעּפס ןטשרע ןכָאנ זַא ,ןעװעג

 טָאה םוהַא דָאװ א ןיא ןוא ןמעליב 20 א טפיוקרַאפ ןעוועג גרַאמ ףיוא

 | - ..ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא רעטאעט סָאד
 ;טלַאהרעד ךיא בָאה ,ץנעדנַאּפסערָאק רעד רָאנ ,םורַא געמ 2 ןיא =
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 רעטאעטנטַאמש ןופ רָאטקעהיד רעד ןכלעװ ןיא ,קסבעטיוו זופ ווירב א

 ןטשרע ןופ אולּפמא סָאד ןצעזַאב ןעמוק וצ םגיילעגרַאפ רימ טָאה

 | ...רַאיטקא ןא ןקאפעגכרוד זיא םיא ייב תויה ,י'דלעה

 דימ ןעװ ..ןעגנירעדליש עקיטסול "טנזיופ,, ןופ ?ַאװק א ןיא סָאד

 | : .ריז ןגעװ טשינ ןביירש

 2 |  ןעװעג ןיא !עמָאנ ןייז --- רָאיטקַא "רענעלאפעגכרוד , רעד

 טיײששרַאפ ,רעטאעט יקסנירדנאפקעלַא ןֹופ ועירי ט ש י ג) .װ עי ר

 :בעלנעמ עשירעליפשיוש עפוג רעײז טימ שטנעמ א ןעוושג זיא -- (דיז

 :לעב ןימ ןופ רעבָא -- ,טינשכרור ןרעביא תועדח ?כ7 --- ןטווק

 ןינע רעשיאַאזָארּפ ,רעפערקנַאק א רעײז זיא רעטַאעפ ..."תומולח

 ,םינוילעה תומלוע יד ןיא ןגָארטרַאפ -- !ךיז לָאז ןעמ--- ךיז ףרַאד ןעמ

 זַא ,ןסענרַאפ וצ ןרעװ ןעמ לָאז טיהַאב רעבַא ,רעמאעפ יא קידנטעברַא

 רעטקאזקע ןא -- ?כ םדוק ןיא רעפאעט ןַא ;ד ר ע י ד ןיא עזַאב ןייז

 2 ם י ל ש ס יו א ןעמ ןָאק רעשאעפ ןיא ןעמעטַא זַא זוא םזינאכעמ

 תומולה:לעב רעביק רעד .םֹוהַא ןטערקנַאק ןופ טפוק רעד טיס ך ע ?

 רעקיוא ןוא "םופידע , ..ןיא טכילרַאפ ןעװעג זיא קסבעפיוו ןיא

 ןוא ןיז ןייק טבוזעג טשינ רע טָאה "םופידע , יוװ רעטײװ ןֹוא 'יסופידע,

 ןייז טקידנערַאפ --- ןוא "םוּפידע , טליּפשעגּפָא רע טָאה ...קיטליוװ ןייק

 לב טשינ רע טָאה רעמ .רעטאעט:מַאטש רעקסכעטיוו ןיא שרַאמרָאפ

 ךיז רַאפ -- טי ַא וװ ע ג םשינ רעמ ךיוא טָאה רע --- ?טנַאקעג , טשינג
 | .ןברעווחעד

 רעקסכעשיװ ןיא (1918 רעבמעצעד ןט:1 םעד) ןײרַא זיב דיא זא = |

 ;ַא כ | ס רָאטקעריד רעד ןפָארשעג רַאדירַאק ןיא ךימ טָאה ,רעמאעפ

 ךיא זַא .רעטפעקרָא ןופ) טנעגיריד רעד ןעוועג זיא רעכלעװ ,װ ָא * ר ד

 גנַאפ ,טנַאה יד טננַאלרעד רימ רע טָאה ,ןעמַאנ זיימ ןפורעגנַא כָאה
 :טדערעגכױרַא םאזננַאפ ןוא ?כיימש ןכעלדניירפ א םימ טכארטַאב

 א !םקוװ ענייש .א !ליבסנַאמ רענײש ץנַאג א ךַאד טנעז ריא ---

 ןבירשַאב שרעדנַא ץנַאג רימו טָאה ןעמ !ןרימירג ךיז טזָאל סָאװ ,םינּפ

 םימ ששנעמ א טנעז ריא זא ,ןעמונעגנַא בָאה ךיא !טלַאטשעג רעייש

 טייקבעלרעסיוא רערַאבקנַאדמוא ןא םימ רעבָא ,טנעלַאש

 ןפיוא ןפנעלַאט עניימ ןיא ןשיוטנַא וצ ךייא ןעמוקסיוא רימ טעוװ ---

 !ןכיילגסיוא דיז רימ ןלעוװ רשפא !סקווז ןיימ .ןופ ןובשח

 ןלופש ענעכַארבעצ ױײװצ -- "שעניבַאקה ןיא ןײרא !ענעז רימ

1898 



 ליאַאכימ רעסישזער:טּפיוה רעד ןעמוקעגוצ ןיא דלַאב .עסַאק רעד רעטניה

 ...שמיװָאנירװַאל ששיוװעיַאלָאקיג

 םעד ךיא רעה טנַאה ןײז שגנַאלרעד רימ טָאה רע רעדייא ךָאנ

 :רַאפ וצ ןצעמע בָאה ךיא ."שינעעזרַאפ ןייק טשינרָאג, :ןומזּפ ןקיבלעז

 א קידנשראוורעד רָאנ ?ײװ ,עמַאנפיוא עמענעגנָא טסכעה יד טָא ןעקנַאד

 אזא טימ ןײז םינּפ לבקמ ךימ טנָאקעג עדײב ײז ןבָאה ,שינעעזהַאפ

 !הבוט? וז םג זיא ...טייקכעלרעסיוא ןימ רַאפ תולעּפתה

 .העש ?טרעפ רעװש א ןעמוקוצרעביא טַאהעג ךיא בָאה טציא ןוא

 ןזײװַאב וצ ךיז העדב ךיא בכָאה עסעיּפ רעכלעוו ןיא :ענארפ .רעד ףיוא

 *!אטסָאקַא , :טרעפשנעעג קידנטכַארט טשינ ךיא בָאה ,םלוע ןרַאפ
 :טשינ גָאְז ךיא) ןשיק ַא טימ !פַארטעג יוװ ןבילכעג ןעגעז עדייב

 | .ּפָאק ןיא (!"ןייטש א טימ;

 -- קיסַאלק רעד טימ ףוס ןצראווש א טַאהעג זיוש ןכָאה רימ --

 םוג יֹװַא ןיֹוש ריא טלָאז -- עזױּפ רעגנַאל א ךָאנ שטיווָאנירװַאל טגָאז

 .ןעײרפַאב קנערק רעזיב רעקיזָאד רעד ןופ זדנוא ןײז

 :ןבעגעגוצ טַאה רַאטקעריד רעד

 ןופ עזייר טכַאנ ןייא זיא קסכעפיוו זַא ,ןעקנעדעג טפהאד ריא/ --

 ,וָאליַאטאס ,יקסלאד :ןרָאילָארטסַאג רדסכ ָאד ןכָאה רימ .גרוברעמעּפ

 תעב 4ןיזמוא זא טושּפ ןעועג טלָאװ סע ...ועינעלרַא ,סמייהלעדא יד

 ,רָאטקא ןײא טיט לָאפכרוה ןכָאנ ןָאזעפ םעד ןעוועטאר ןפהַאד רימ

 טגײל .ןטנַאגג עבלעזַא טימ טסעמהַאפ א וצ ןטיײוװצ םעדו ןזָאלסױהרַא

 / סא ,ךאז עטליּפשעג טשינ א ,רַאוטרעּפער םענרעדַאמ ןופ סעּפע רָאפ

 ?ןפורנָא ך ָא נ ריא טנָאק סָאװ ...גנעג עלַאקיזיר ןדיימסיוא רימקל

 !יזיק ,} ---

 ךיז טָאה -- "ץליהעג רערעמ ץלא ,דלאוו ןיא רעטיײוװ םָאװ,, ---

 ?רָאנ ןוא ,ונ -- שטיװָאנירװַאל טכַאלעצ קיטסי

 !ײ?כש ןופ הרצ יד, ---

 ריא טנָאק ,ןשטנעמ עקידעבעל יװ ,ןדער טושּפ ןוא !ןזרעפ --- ץֿלַא ---

 | ?משינ
 .יילגנעלש,, --- סוװָאקשיײר --

 .ןוז;ןגרַאמירפ רעד זופ ןלארפש םטימ זרָאװעג ןסָא אב יו ןענעיז עדייב

 ןרימ !"לגנעלש סָאד , -- קיטנוז !ָאװארב !ההוחס זיא סָאד טָא ---

 :ַאגנַא:יג םעניפפ טירטפיוא ןפשרע םוצ, ;שיפַא ןטלּפָאט ַא ןזָאלסױרַא

 ?ךיז ריא טפור יװ ..."ײטרישז
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 !שטיװַאנימאינעו םארבא --
 ;וטיס יר !ָאװארב ."יקסװערָאמ .ֹוו .א ןטרישזַאגנא:יינ םענופ,, +-

 :יװעג טכַאלש יד !טרעכיזעג עיציזָאּפ יד !טעװועטאהעג םוקלופ ןיא עיצוא

 :ַאלקעדסיירַא סָאטַאּפ !תמא טימ טָאה סָאד !טכיירגרעד גיז רעד !ןענ

 עכעלטע ןוא --- רעקימָאק א רע ןיא ןעוועג םגה ,שפיוװָאנידװַאל טרימ

 ןרעיז א ריא טכַאמ סָאװ -- עצײלּפ רעד !רעביא טּפַאלקעג ךימ לָאמ

 ?םינּפ
 זוא -- יז וצ ךיא גָאז -- ךאז רעייא ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא סָאד ---

 2ַאו ךייא ליװ ךיא רעכָא .קיטיונ רַאפ טניפעג ריא יוװ ױזַא ןַאפ טעוװ ריא
 זיא סָאװ ,רָאיטקַא ןא ןזײוװַאב וצ ןבָאה ריא טעװ 'יילגנעלש , ןיא :ןענער

 .טלַאהעג ךייא יב טגירק רע יו ,רעמ ?בור ןייא טשינ טרעוװ

 ןעמ ןיא קסבעטשיוו ןרעטישרעד ריא טעװ ??אמסאקא ,, ןיא ןוא --

 2עג קירוצ ןכָאװ יירד טימ טָאה רעכלעוו ,ןוװָאליָאטאס ןסעגרַאפ טעװ
 ?ןגאלשנַא ייווצ יב "ןלאירוא , ןוא ןעלקַאטקעּפס יירד טליּפש

 ךיא ...ןװָאליַאמַאס !סעגרַאפ ןכַאמ וצ הנוכ ןייק טשיג בָאה דיא --

 טאר ךיא ןוא .?ַאמסַאקא, !ענַאמהעד לָאז ןעמ זַא ,ןכַאמ םגטסכעה ןָאק

 ךיא ?עװ עשזאג ןיימ ."ַאטסַאקַא , ןיא ןזָאלסיױרַא ךימ שירָאגעטַאק ךייא
 ?ןעניוועג סעּפע רימ !לעוו רשפא ןוא ,תועדה לכל ןקיפכערַאב

 ןפורעגּפָא ךעלדנע ךיז טָאה --- ןדירפוצ ןייװ טֿפָאז ריא ?יוװ ךיא ----
 "ַאטסָאקא  ןיא ןזָאלסיהַא ךיײא ןלעװ רימ ןוא --- שטיװָאנירוװאל
 רעיא ןַא טסייה'ס ,שיּפַא ןלעיצעּפס ַא ןָא ןזיירּפ עכעלטירטוצ וצ קיפיירפ
 .דַארַאּפ ןצנַאג ןטימ יי?גנעלש ,, ןיא קיטנוז ןוא .שיפא ןפיוא ןעמָאנ

 רעד יװ ןעזרעד ךיא בָאה ,עכָארּפ רעד וצ קידנעמוק ,ךָאװשימ

 :םִא םיא ידכ ,טַאקַאלּפ םעד טביירש ,וָאנָאללָאּפא ,רעסישזער רעטייווצ

 9 םעד קיטײרפ, ;פנעיילעגרעביא בָאה ךיא ,יירעקורד ןיא ןקישוצ

 ךיא) לבור 2 ןיב סעקיּפָאק 20 ןופ !זײרּפ עכעלטירשוצ ייב רענמעצעד

 .וז .א .א "ןרעוװ ןבעגעג טעװ (ןרעפיצ יד רַאפ יונעג טשינ ריטנַארַאג
 סָאד ןא ,ןביולרעד רע ןָאק יצ רעסישזער םעד טגערפעג בָאה ךיא

 ןלעװ רימ ןיב ןפראוו לָאז ,טַאקַאלּפ םעד !גָארטקעװא ףרַאד סָאװ ,?גניי
 ןוא ,לטרַאקטסַאּפ א ןבײרשנָא ליװ דיא לײװ ,טקַא ןטשרע םעד ןײגכרוה

 .טלָאװעג טשינ ךיא טלָאװ עכָארּפ רעד ןופ ביױהנָא םעד ןטלַאהּפָא

 נָא םעד הילש םעד קידנכעגּפָא ,ןוא ןעוועג םיכסמ זיא רעפישזער רעד
 ןפשרע ןוֿפ ףוסו ןזיב ןטרַאװ ןסייהעג םיא רע טָאה ,טַאקַאלּפ םענעבירשעג

 עבלַאה ןיא יז ןעמ טָאה טריפעג .ןביײהעגנָא ךיז טָאה עכַארּפ יד .טקַא
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 :עגנָא ןֹוא סױרַא ןיב ךיא .לקַאטקעּפס "ןכעלטירטוצ,  ַא רַאפ יוװ רענעט
 .טבילרַאפ ןוא ןצרַאה ןיימ ןופ שלַאהניא ןטימ טססעס 'יםלאירוא ,, ןביוה
 לָאמנייא טשינ ןיוש סע בָאה ךיא יװ ױזַא ,גנַאלק ןוא תֹוא ןדעי ןיא טייק
 רעד טײצ ןכילברַאפ סע זיא טימעג ןײמ ןיא יװ ױזַא זיא טרערלישעג
 .יקספאד טנַאמַאמ טימ עבָארּפ רענעבירשַאב יונעג

 ןםורענוצ רעסישזער רעד טָאה ,טקידנעעג ךיז טָאה טקַא רעד זַא

 ןיא  טאקאלפ םענעבירשעגנָא םעד םיא יב ןעמוטמענוצ ,לנביו קיש סָאד

 2רװַאק טימ ןעמַאזוצ טרעקעגמוא ךיז םָאה רע .רָאטקעריד םוצ קעווא
 { ט י םג :טַאקַאלּפ םעײנ א ןביירש טצעזעגקעװַא ךיז ןוא ןשטיָאנ

 טסיטרַא ןטרישזאגנַאנײגב ם עד ןופ ?קיײטנָא

 "ניד ענארט עשיסַאלק יד ריק סטע -ד ָא ס .וװ .א
 .ו .א .א

 ;נלעטשרָאפ רעד ברע :טסײה סָאד --- ,קיטשרענַאד ,ןגרָאמ ףיוא

 ןענרעלסיוא טשינ ןַאק *ע ןא ,ןדקָאמשג ןישפערג טסישרַא רעד טָאה ---

 ענירטניא ןא טקעטש ַאד זא .?ַאװליטנעד , יװ טסקעפ ַאזַא געט 2 ןיא

 ןופ גנודלעמ רעטלפייוצראפ רעד ףיוא .קפס םוש ןייק ןעוועג טשינ יא

 ןרעװ זומ גנולעטשרַאפ יד ,ַאטשינ זיא געוװסיוא ןייק ןַא ,עיצקעריד רעד
 ליפא ביוא ,ןייגנ םעוו גנולעטשרַאפ יד זא ,ןדלָאמעג ךיא בָאה ,ןפורעגּפָא

 ..ת זיב ַא ןופ עסעיּפ יד ןענעייל ןפרַאד קארפ ןיא ןײלַא לעװ ךיא

 ןימ ףױא טָאה -- ן| י ג ע ר ט -- רָאיפקַא רענני א רעבָא
 :עד  ןכַאמ וצ טכיזפיוא ןימ רעפנוא ןעגגומענרעשנוא ךיז גַאלשרַאפ

 ...טכַאנ א טימ געט 9 ןיא "ןַאװליס

 ענימ ..גנולעפשרָאפ רעד ןגעװ ןלייצרעד טשינרָאג לעװ ךיא
 ןרַא טײז ןיוש עלָאר יד ליּפש ךיא זא ,טגָאזעג ךיא בָאה ןרענטרַאּפ
 םוצ טליּפשעג רעבָא ,טרידוטשנייא קירוצ 10 רָאי א םימ יז בָאה ךיא)
 .(לַאמ ןטשרע

 ,עיצאמוּפער יד ןזא ,רָאלק ןוא יֿלננעֿפש סָאד) ןעגנַאגעג ןיא קיטנוז

 וועג טָאטש ןיא ייס ,רעטאעט ןיא ןהָאיפקַא יד ייב ייס בָאה ךיא סָאװ

 5 ש ' נג עידעמַאק סווָאקשיײד !יא ךיא בָאה -- "?ַאטסָאקא} דָאנ ןענ

 ןבעגעג ןיא .'ןכעלטירטוצ, ןפסנעָאנ םוצ רעבָא ,ןקיטסעפַאב טנָאקעג

 | | | ,י"ןיק , -- ןרָאװעג

 ןליצרעד רעבָא .ףמוירפ ןקיכליה א םרעייפעג רעדיװ ךיא בָאה ָאד

 ."ןמייזנטַָאש ,, יר ןגעוו טרעײנ ,"טסנוק , רעד ןגעוו טשינ ךיא זומ

 א ןופ טיײקכעלרעסיא ןא יב טנַאלַאט ןסיורג, !טימ השעמ יד
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 :אב ןבָאה "ןאווליכ:עד, ןליּפש ֹוצ גָאזּפָא םנישמערג ןוא ""שינעעזרַאפ

 .סעגירטניא עקידרדפכ ןופ ץענ א ןכעװ ךיז טעװ רימ ןגעק זא ,זזיוט

 'יײג טשינ דלאוו ןיא לָאז ,ארומ טָאה ףלעוו ראפ רעװ ,, -- !ןקאפראפ
 .ילטרעהװ שיסוה טלא ןא טגָאז ---

 :ךיּפסקעש א ןופ ענעצס א ןבעגעג טקַא ןטצעל ןויא טרעוו "ןיק , ןיא

 א ןרָאיטקַא ןליּפש רעטּפָא רעבָא ,ָאעמָאר , -- םאמויד טיול) קרעוװ

 .(?טעלמאה , ןופ ענעצסס

 טַאקַאלּפ ןפיוא ןרעװ טנכײצַאב עיצידארטפ רעד טיוק טגעלפ סָאד

 ןיא ָאד ןוא ןריפסיוא טפעװ טעלמַאה) ןופ עלָאר יד :טפירשוצ א טימי

 רעד סױרַא ןיא קסכעטיװ יא .רעליּפש:"ןיק, ןופ ןעמָאנ רעד ןעמוקעג

 ןריפסיוא טעװ "טעלמַאה , ןופ עלָאר יד, ...רעבָא ,ךעלנייװעג יו טַאקַאלּפ

 נילביל ןקילָאמַא ןיימ ןשימרַאפ טשינ טעב ךיא) "יקסלָאוװַארבָאר ---
 .(ענליוװ זופ

 ענייז ןגעוװ ...רָאיטקַא רעגנוי א ןעוועג ןיא סָאד סָאװ ,זיא השעמ יד

 ןעװעג ןיא רע רעכָא ,ןטײרּפשעצ טשינ ָאד ךיז רימ ןלעװ ?ןטנַאלַאּפ,,
 ןיפ ןעמַאד יד יב זעוועג ןח אשונ ןיא ןיא רָאטַאנרעבוג םיײב תיביזב א
 םיא טימ ריז טגירק טײג ָאט .החּפשמי סרָאטַאנרעבוג ןיא תורוד יירד

 רעצעז (רעשיפעכַאפלַאנַא) "רענטַאמאהגזעכ, רעד סָאװ ,םעד רעביא

 ,עגארפנָא רעד ףיוא רעסישזערי:טּפױה רעד ןדלָאמעג טָאה יױזַא) קורד ןיא
 םעּפע טרָאד טָאה (יירעלעפקורד , םוצ טנַאה זייז טגיילעגוצ רע טָאה יצ

 רענעײפ םעד ןעמענרַאפ וצ טײצ טשינ רָאנ ןיא סע .טרעטנַאלּפעגנָא

 .רעפאעט ןיש קיטקאהּפ רעד ןיא טייקיטכערפרעדינ !ופ ןגאדפ יד טימ
 ןשטנעמ עכעלרע ײב לעק רעד ןיא ןא ,ןרעװ טגָאזעג רַאנ לָאז ָאד

 ןעמ סָאװ ,סָארדהַאפ םענעגנולשעגּפַארַא טשינ ןופ ליונק ַא טפָא טייטש
 :ַאדנאקס א ןײז טושּפ רעדָא ,שייקכעלסעה רעד ראפ ןטערטּפַא ז װו מ

 ,ןײלַא ךיז טסַאה ןעמ ןוא סָארדרַאפ םעד ההירב תילב ןעמ טגנילש ...טסיל

 -.ביל טשינ ןיא ןבעל סָאד זוא
 םעד רעסיוא ךאז םיש ןייק זא ,טגָאזעג טנוװָא םענעי רימ לָאה דיא

 טנייה .ןָא טשינ ךימ טייג "ןיק דנָאמרע ןופ טלַאטשעג רעד ןוא טסקעט

 ."סעיצקאפסוטַאס, --- ןכוז ךיא לעװ ןגרָאמ !ןליּפש ךיא זומ
 ראפ טליײצרעד ןיק ןעװ) טקַא ןטײװצ ןכָאנ זַא ,טכַאמעג טָאג טָאה

 ןפ רעטאעטפ ןיא סיוא טײטש רע ס ָא וװ ,םעד !געװ יבמעד ַאננַא

 קידנעימטש עשואק ןײז ןיא דָאטַאנרעכוג רעד טָאה (םיאנוש ענייז
 .ןעמָאנ ןיימ ןפורעג ,רעירָאב ןרעביא קידנגױברעבירַא ריז ,ןוא טרידָאלּפַא
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 םעה טרזחעגרעביא .ןיקצַאשט טליּפשעג קסבעטיוו ןיא בָאה ךיא
 יא ס"יטנוז ןוא תבש ןטנװָא יד .גָאטײב קיטנוז ןעמ טָאה לקַאטקעּפס
 =ביז:ןרעּפָא רעגרוברעטעּפ ןופ עּפורג ַא רַאפ ןעגנודרַאפ ןעוועג רעטַאעט רעד
 רָאנ ..,?עמַאד?קיּפ ידע ןוא "ןיגעינָא ינעגוושי , ןבעגעג ןבָאה סָאװ ,רעג
 עבָארעדרַאג ןיא רימ וצ ןענעז "?כש ןופ הרצ יד, ןֹופ גנולעטשרָאפ רעד
 ןיא ץיז ךיא סָאװ תונעט טימ טסעג רעגרוברעטעּפ יד ןופ עכעלטע ןײרַא
 =שיב "יקצאשמטמ , אזא ןיא עניב רעגרוברעטעּפ רעד ףיוא תעב ,קסבעפיװ
 =קילּה א םלבכימשעג ןוא ןטנעמילּפמָאק יד טרעהעגסיוא בָאה ךיא .ָאט
 | .רעכעל

 נירשעצ ךיז טָאה -- ?רָאי עצרַאװש ידפַא וצ ריא טכַאל סָאװ --
 ֿבנויצַאב אזא רַאפ ןגָאלש דייא ףרַאר ןעמ--- םינּפ ןרומכ ַא טימ סַאב ַא
 ?םיריזח רַאפ ?רעּפ ריא טיש סָאװ .םלוע םוצ ןוא ךיז ֹוצ

 ןיז ךיא בָאה -- םיריזח ןײק טשינ ץעגרע ןיא ןיא םלוע רעד --
 .ָאװמסלעמישזָאװַארּפ ןייק טשינ ךיא בָאה גתוברעטעּפ ןיא ןוא .ןפורעגּפָא

 ?ימשזעגוצ טָאה --- רמושמ א ,אמתסמ --- החבח רעד ןופ רענייא
 שנערעגפיוא טָאה סָאב רעד .רעוא ןַא טלעטשענסיוא ןוא גייא ןַא טער
 | ;ןגירשעגסיוא

 =טספעמישזָאװארּפ , ,ןציװ עליופ ערעײא טימ ?ויש םֹוצ טײג --
 ,תיעמשמ ?ןטכַארשוצ טנָאקעג טשינ ריא טָאה ץורית ןרעגילק ןייק ,"ָאװ
 קעדָאּפס ...םייב טסעפ םיא טלַאה עכלעוו ,עצינדָאּפס ַא טקעטש ָאד זַא
 .טשינ ךיא ןָאק םע ןלײצרעד רעבָא ,טגָאזעג שרעדנַא טָאה רע

 =עגרעביא ךיא בָאה ,טָאטש יד ןזָאלרַאפ ןרַאפ ץרוק ,קסבעטיוו ןיא
 רעבַָא ,םשור ןפיש א טכַאמעג רימ ףיוא טָאה סָאװ ,דָאזיּפע ןַא טבעל
 .םײדַאב ןוא םייקפיט ןייז טצַאשענּפָא טשינ רָאנ סט ? מ ע ד בָאה ךיא

 טגײלעגרַאּפ רימ טָאה ןֹוא ןטנעדוטס עּפורג ַא ןעמוקעג זיא רימ וצ
 םענייא ןיא טנדרַאעגנייא טרעװ סָאװ ,טרעצנָאק ַא ןיא ןקילײטַאב וצ דיז
 רעטדערעגּפָא רעד וצ .טמיטשעגנייא באה ךיא .ןלַאז עטסנעש יד ןופ
  ךיא ,קארפ ןיא ןיב ךיא ןוא עטערַאק עטכַאמרַאפ א ןרָאפעגוצ זיא העש
 =נאק םוצ ןעמוקעג "עיצינומַא , רעקירעהעג רעד ןיא -- מעלישז ןסײװ
 =עגרָאפ רימ טָאה ןעמ ,ןביוהעגנָא ןיוש ךיז טָאה םַארגָארּפ רעד .טרעצ
 ?םיוא ןויב זַא ,ןדלָאמעג בָאה ךיא .טעפוב ןיא ןײגנײרַא ?ײװרעד טגייל
 =הנא רימ ןיא ןעמ .טרילָאזיא רעלנעמ טײװ יװ ןכיײלב ךיא ליװ טירט
 ךעמונעגפיוא ןיא גנַא?רַאפ ןיימ זַא ,טליפעג בָאה ךיא םגה ,ןעמוקעגנגעק
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 ;עלַאב יד ןצ גנוצעשגנירג ַא יװ ,"קַאמשעגײב ןסיוועג ַא טימ ןרָאװעג

 :גולשּפָארַא טזומעג סע בָאה דיא רעכָא ,ןָאטעג יו רימ טָאה סָאד ...םיטַאב

 טירטפיוא םעד טרעהעג טָאה עיצארטנעצנָאק ןיימ לייוװ ,הרירב תילב ןעג

 | .ם 2 ע םעד ווא

 רָאטקָאד רעוט רעשיטסינויצ רעטסוװַאב רעד ןעוושג זיא םלוע ןיא = -|

 :עפילימ א ןֹופ םרָאפינוא ןיא ןָאטעגנָא ,רימ ֹוצ ןײרַא זיא רע .ק | ר ב

 ןוא טגיױגרַאפ ךיז בָאה ךיא .קינװָאקלוּפ ַא ןופ גנַאר ןיא רָאטקַָאד ןשיר

 ;םיוא ןײמ ךָאנ טײקמַאשרעמּפיוא ןײז ןעקנעש רימ ןטעבעג

 | ..פ י ר ם

 טשינ ןֹוא טרעהעג טשינ םענייק ןופ ךָאנ ןַאד זיב ןעמ טָאה סנױזַא

 ןעװעג שרָאק ןיימ ןיא טנװַא םעגנעי ןופ ןרעפס עטשרעביוא יד ןיא .ןעזעג
 2ַאק רעדָא ןיּפַאילַאש ןימ ַא סעּפע ךיז ןופ טעשטראק רע , ;טליּפשרַאפ
 | קו ר ב :סָאמ ןוא גָאװ ןופ ליפענ ןייק טשינ טָאה ,"װָאלאשט
 !רעטּפעש ןעמוק רע טסייה

 :עינ) רעמונ ןטשרע ןכָאנ ןיֹוש .טירטפיוא ןיימ ןעמוקעגנָא זיא'ס |

 סיקרָאג) ןטײװצ ןכָאנ .ץיה טימ טרירָאלּפַא םלוע רעד טָאה (װָאסַארק

 ן?עיצַאװַָא,, ?קיטש ַא יװ זעזעגסיוא זיוש סע טָאה (יי?גיופמערוטש רעדע

 ןיב ךיא ...שימרוטש ןרָאװעג ""רענעקנורטרעד א, סניקשוּפ ךָאנ זיא עכלעוו

 :ַאװעצ א ןֹוא ןגיוא עטמַאלפעצ טימ קפס ןָא -- לָאמ 38--9 .ַא םיוהַא

 :קָאד םעד עסילוק רעד ןיא ןעזרעד ךיא בָאה קידטעײנּפַארַא .ץראה טמער
 תימש יו טליפרעד כָאה ךיא .טנעה עטקערטשעגסיוא טימ קורב רָאמ

 לַאז רעד :טנַאקעג שינ ךיא בָאה ןרינַאער רעבָא ,טנַאה ןיימ טקירד רע

 עג ם י א רָאנ בָאה ךיא ,ןעמערוטש וצ טרעהעגפיוא טשינ ךָאנ טָאה

 רעקימַאלפ ןײז ןופ לגָאה !יא קידנעייטש ,ןוא םלוע םוצ סיױרַא .טרעה

 וַא ,קורֹוצ טונימ ןײא טימ קידנטכַארט טשינ ,ךיא בָאה ,תולעּפתה

 ;דיל סנאסדאנ ןביוהעגנַא ,ןעשעג סגױזַא טעוו'ס

 ,קְלֲאַפ טמפהורעג ,ריד וצ דמערפ ןסקאוועג ןיב ךיא

 .עריל ןיײמ ףיוא ךיא בָאה ןעגנוזעג רידו וצ טשינ ןוא

 לע ןיד ןיא תוקפס ןוא טייקטרעשיברַאפ ,ןייּפ ןופ
 . .ההות ןײד ןיא סע דמערפ יוװ דמערפ רימ

 ,טכַאמ ןוא םור ןיא טסנייש וד ןעװ סנטייצרַאפ יװ ןוא
 ! . . ,טליש טשינ ,ךיד טפדור טשינ טלעוו עצנַאג יד ןעוו ןוא
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 / טכארבעג טלַאװ ענורשס ןיימ ערעדנַא ןוויטַאמ

 .טכליהעג טשינ ָאד סורג ןיימ- טלָאװ'ס ןוא

 ;דימ תופידר זופ טסיב וד !עװ ,גָאט וצ טנייה רָאנ

 ,ןגיובעג ףליה ןָא ,זיא טרעיורטרַאפ .טלַאטשעג ןייד ןעוו

 ,"ד ײ :ןעמָאנ רעזילב רעד ןיא סע ףור:םרח ַא

 ;ןגיוא ןענַאילימ סָאה טםימ טרנעלברַאפ

 ,ףוג ןייד םייוורעקיטש ןסייר םיאנוש ענייד ןעוװ

 ,ןכַאמ ךיד טירש ןדעי ףיוא טָאּפש ןוא דנַאש וצ

 ,ףור םייב ףמאקנדלעה םוצ ריד טימ ןיב ךיא
 !ןכַאילש עטציילפראפ:טולב ףיוא קלָאפ ,ָא

 .טסורב ןייז וצ טקירדעגוצ עסילוק רעד ןיא ךימ טָאה סורב רַאטקַאד

 טרעהשג בַאה ךיא .ןעמַאד ןֹוא רענעמ רעקילדנעצ ןענַאטשעג ןענעי םורָא

 ךיא .ײז ןופ םענייא ןייק וצ ךיז טרעטנעעגרעד טשינ בָאה ךיא ,ןעמעלַא ײז

 יי .פײקמַאזניא ןיא ךיז וצ קעװַא שערַאק רעד ןיא ןיב
 :שריה ךָאנ קריצ רענליוו ןיא בַאה ךיא תעב ,םורַָא רָאי ףניפ ןיא

 ןטיס גנומםעהאב ןײמס טבעלענרעביא "די רעטצעל רעד סנײב

 ,(פ"ערת הנשה:שאה יאצומ) ם 2 ו עבר ע טרַָא ע פ || ש י ד ױײ

 בָאה'כ ןוא טרעצנַאק רעקסבעטיװ םענעי ןיא טנַאמהעד ךיז ךיא בָאה

 ןפשרע םוצ רָאיטקַא רעד --- דיי רעד טָאה טנוװָא םענעי זַא ,ןענַאטשרַאפ
 ףיוא דעקל סי פגז ד נע ג יי ד ןָא -- טמעטָאעג לָאמ

 --=ד י-ה ףיוא ןוא ןרָאיט קַא ד צ מ "רַָאיט ק א

 ןע - 7 ײ א -- טמעטָאעג העש ַא ײרפ סָאה ָאד .םלוע םעד דצמ

 : .רָאימקַא
 ,דיל:ןַאסחאג ןײימ ןעמונעגנָא םַאנסױא ןָא עלַא !כָאה רעטַאעט ןיא

 רֹופש ןײק ..(*/ װ ןוא ס ָא װ סײװ רע}) "לגנעג גוקק א יװ

 קורב רָאטקַאד םעד ןוא !ןעװעג טשינ גנוריפפיוא ןיימ ןיא ןיא ןופרעד

 יי .ןעזעג טשינ רעמ ךיא בָאה

 ךיא עכלעוו ןיא ,ןסעיּפ ייוצ טליּפשעג קסבעטיוו ןיא ןבָאה רימ |

 2װ/ טלמעד רעד ןופ --- ענייא .ןבעל ןשידיי ןופ זטלַאששעג ןזיװַאב בָאה
 יד, :עמַארד סאיאקציכרעוו .ַאיפָאס ןירעלעמששפירש רערעוּפָאּפ רע

 סעּפע -- עלָארפטּפוה יד טליּפשעג בָאה ךיא ."קילג ןופ ןעלסילש
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 גיא ןעוועג זיא סָאד .דחָאב רעצרַאװש א טימ ייטנעגילעטניא,, ןשידיי ַא

 טנַאקעג טשינ ךיא בָאה עלָאר יד .ןָאזעס ןיא ןשינעמוקּפָא עטפָא יד ןופ

 ןעװעג זיא עסעיפ עשייווצ יד ...??געזַא ןָא ,רעדור א ןָא ןעמווושעג, זוא

 -- בהוקמ א ןעוועג זיא רכחמ רעד .ןימ רעדנַא זַא ןופ --- רעדיוש ַא
 ןפירעג .יָאטסלָאפ וועל ןופ -- רַאטערקעפ רעכעלנעזרעּפ טשינ רועיש

 ןבירשעגנַא טָאה ָאמָארענעט רעד טָא ןוא .ַאמָארענעט :ךיז רע טָאה

 .רעקינײװ טשינ ןוא רעמ טשינ -- סט ר ָא בי ַא ...ןגעװ עמַארד א

 וצ ריא טמוק רָאטקָאד ַא ,טּפַאשרעגנַאװש ןופ ןרעול רוטּפ ליװ יורפ ַא
 ?קָאד םוצ ןַאמ ריא טמוק .עיצַארעּפָא רעד ןופ טברַאטש ...יז זוא ףליה

 סָאװ ,ןטסירעירַאק יד ןופ ּפָאק ןפיוא לבעוש ןוא ךעּפ טיש ןוא רָאש

 סטָאנ ףיֹוא םימותי ךעלעצויּפ ןבילבהַאפ ןענעז ץוננגייא רעײז בילוצ
 ניטש ַארַאלק, :ןבעגעג ןעמָאנ ַא קרעװ ןייז טָאה ָאמָארענעט ...שלעוו

 ,תישאר .טרעדנעעג ןעמָאנ םעד טָאה שמיװָאנירװַאק {יימ רעבָא ."?גרעב

 ןטפַאהלפייווצ סַאיַאקציברעװ ןיא ""גרעבנייטש ,, ןפורעג ךיז בָאה ךיא ?יײװ

 פכער םימ טָאה רעסישזערײטּפױה ןיימ ?ייוו --- תינשהו ,קרעװרהעטפיימ

 ןגָאז םלוע םעד סע ןעמ ףרַאד ,"טרָאכַא , ָאי ןיוש בוא זַא ,ןסָאלשַאב

 ,טקידניקעגנָא טָאה שיפַא רעד :ןָאטעג ןוא טדערעג .שיפא ןפיוא ,רָאלק

 ?םיוא !עװעג ןענעז ןפעליב עלַא ...?טהָאבַא ןופ ברק ַא, סליּפש ןעמ זַא

 ?קָאד ןֹופ ןברק רעד יװ ,לַאפײב ַא ןלַאפעגסיױא זיא רימ רעבָא .טפיוקרַאפ

 ,ורפ עכעלקילגמוא ןײמ טשינ ןעוועג טלָאװ טייקיטכערטרעדינ סרָאט
 ,םעד זיא ןענַאטשַאב זיא גלָאפרעד !יימ ןופ טערקעס רעד .ןיילא דיא רָאנ

 :םיארַאפ ןופ עלַאר רעד !יא טלַאהניא םוש ןייק קידנעניפעג טשינ ,סָאװ

 טליּפשעג עלָאר יד ךיא כָאה ,םימותי ענעבילכהַאפ יד ןופ רעטָאפ ןטקילג

 טָאה גָאלַאנַאמ ןיימ .רעגיימש ןשידיי ןופ גנוברַאפַאב רעקרַאטש ַא טימ

 :ַארּפ רעשימהוטש ַא 'װ יֹױזַא טשינ ןעגנולקעג ןּפיל םגרעבניימש ףיִיא

 ובא ןֹופ קירדסיוא רעפרַאש ַא יוװ --- םדהוס רָאנ ,ןטסירעירַאק ןגעק טסעש

 2ַאמ רעגנוי רענעטינשרַאפ רעד ןופ ףוג ןטליקעגּפָא טשינ רָאנ ןרעביא תול

 ,טרָאס) ןטסקיליב ןופ עמארהָאלעמ .ךיז טײטשרַאפ ,ןעוועג  זיא סָאד .ןעמ

 שממ טָאה רעיושוצ רעשידיי רעד ןֹוא .ךעלדקיכ -- תועדה ?22 רעבָא

 רעקסכעטיוו םייב "גנילביל,, א ןרָאװעג ןיב ךיא ."רענניפ יד טקעלעג ,

 טשינ ךיא בָאה "ןפראגנייוו , ןטײזראפ ןופ תוריּפ יד ןסינעג רעּבָא ,םלוע

 .ןזיװַאב
 2וװ ןֹופ ןרָאפעגרעבירַא עּפורט יר זיא 1914 רַאונַאי ןט:1 םער

 .רַאורכעפ ףוס טקידנערַאפ טרָאד ןָאזעפ םעד ןוא קסניווה ןייק קסבעש
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 ןשירעליּפשיש ןופ סעסַאד יײר ַא ןענעכיײצרַאפ וצ ךיא כָאה קסניווד ןיא

 טריטָאנרַאפ ןוא "טסואַאפ, םעטעג טליּפשעג ןטרָאה בָאה דיא :סקוװ
 חלג םעד קידנליּפש ,"םַאד רטָאנ,, סָאגוה רָאטקיװ ןיא גלָאפרעד ןסיורג ַא

 .יטפַאשביל םינימ ריפ, :טַאקַאלּפ ןפיוא ןסייהעג טָאה קיטש סםָאד .דָאלק
 רעד ךרוד טלַאפשעג רעויטַאגעג סיוכרוד רעד וצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא

 זַא ןעמ רָאט "שיגָאלַאעדיא, .עביל רענעסױטשעגּפָא !ײז ןופ עמזירּפ
 טלָאװ ײדָאלק, ןופ טלַאטשעג רעד ןיא :"עבַאגפיוא יד ןדײשטנַא,, טשינ

 םעדו -- ןזײװַאב ןוא רעלק ןופ טייקרעטצניפ יד ןקעדפיוא טזומעג ןעמ

 זַא ,ןבילכרַאפ ןוא !עװעג זיא הטיש ןיימ רעבָא .?רעטקַארַאכ ןצורַאוװש ,

 ;טסניק םייב סודָאמ רעד ;רוגישק ןייק טשינ .ןפוא םושכ זיא רעלשסניק ַא
 ןעדלַארעמסע טביל רָאלק ."ומוקמ רונינס חקו רוגיטק ,סה} --- זיא רעֿכ

 ןטסױטשעגּפָא ןופ ןדײל יד ןזיװַאב בָאה ךיא ןוא ,ּפָא םיא טסיוטש יז ןוא

 ןיא וליפַא ןרָאלק רַאפ ליפעגטימ םוצ רעיושוצ םעד טריפרעד ןוא ןצרַאה

 טײג רע ןוא .טָאפַאשע םוצ טריפעג טרעוו עדלַארעמסע ןעוו ,ענעצס רעד

 !טײקנסױטשעגּפַא ןופ עידעגַארט יד זיא סָאד ..:עיסעצַארּפ רעד ןיא

 טשינ ןרוּפש עפיט טזָאלעגרעביא רעכָא ןבָאה קסניוו- !יא םישדח יד

 .ןײלַא ןטנעמָאמ עשילַארטַאעט יד בילוצ
 הנותח רעד רָאנ ובָאה רימ !ןבעל:ןעילימַאפ עטיײנַאב סָאד -- םדוק

 :עצ ןקיטליגדנע ןזיב "דנובהעדיװ ןופ .רָאי ןביז "ךורב, ןזיב טבעלענ

 :עפ עדײב יד ןשיװצ קוליח םעד .ןציירד רָאנ קעװַא זיא ךיז ןדייש

 :ַאטשרַאפ טייקפימ רעלופ ןיא ךיא בָאה ןבעלנעילימַאפ {יימ ןוֿפ ןדאיר

 ןופ ןטרעװ זוא ןשמנעמ יד וצ ...רָאי 80 ןרָאװעג טלַא ןיב דיא ןעוו ,ןענ

 ;יבלעז יד טולָאסבא טנייה ךיא בָאה זרָאי:טנגוי ןוא ןרָאי:רעדניק עניימ
 ןוא םענייק ןיא ךדיז כַאה ךיא .קירוצ רָאי 00 ןוא סס טימ יװ גנויצַאב עק

 יד טימעג ןיא ןוא ןצרַאה ןיא גָארט ךיא :טשױטנַא טשינ רַאז ןייק ןיא

 .גנילגנוי ןיא דניק סלַא !גָארטעג בָאה ךיא סָאוװ ,טייקכעלטרעצ עקיבלעז

 יד ןעושנ ! םשינ רימ ןענעז קסניוװד ןיא ןיֹוש זַא ,ךיא סייװ םנייה רעבָא

 ?סניא ךרוד ןרָאפעג 1009 רעבמעצעד ןטשרע םעד זיא סָאװ ,"רַאַאּפעהע ,

 .ןילרעב ןייק טיזליפ ןוא גרובחעט

 רַאּפ א טלעטשעג טַאהעג ,ןסיווהעד סעּפע ךיז טוװרּפעג בָאה דיא

 טשינ, --- רעבָא ,"ץלַא ,ץלַא , ןסיוו לעװ דיא זַא ,טרעהרעד ,סענַארפ

 טשינ ןגַארפ עניימ וצ ךיז רעמ -- ןוא "זיא סע !עװ ,טציא טשינ ,םנייה

 יד ןיא רעבָא !ר ע ש ר ע װ ךרוד טרעקעגמוא טשינ ...טרטקטנמוא
 ,רעפייא, סא ט ש י ג -- סָאד ןוא .רענייטש ערעווש ןגָארטעג ןווחטנ
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 ,ולטטשטסעפ ןענָאק טשינ בילוצ טלמַאזעג ךיז ןבָאה רענייטש יד !"טכוז

 ןטװעג "ןײלַא טשינ, קסנימ ןֹופ ןרָאפקעװַא זטימ עטכישעג יד זיא יִצ

 ןוא "ןטכענ, רעזדנוא ןשיוװצ רעדָא ,ןקיאורַאב וצ ךיס לטימ ַא זיולב

 ??ןמָאש ַא טייטש "ןגרָאמ;

 :יסח ,, ,רערערַאפ ,דניירפ ךס א !ברַאװרעד ךיא בָאה קסניווד ןיא

 :עג ךיז טָאה --- "לכש ןופ הרצ יד, -- ?קַאטקעּפס ןטשרע ןפויוא ."םיד
 הרבח רעד ןופ -- ןיבור סקַאמ דניירפ:טנגוי ןיימ עבָארעדרַאנ ןיא ןרלַאמ

 ןיא ןקילײטַאב ךיז טזָאלרעד טשינ לָאמַא ךימ ןבָאה עכלעװ ,ןרָאטַאמַא

 ןעמוקעג ןיא לַארטַאעט רעטלַא רעד .עשטַאד ףיוא גנולעטשרָאפ רעײז

 שזַא ןכָארקרעד ןיוש ןיב ךיא זַא ,קידנסיװ טשינ ,לקַאטקעּפס ןטשרע םוצ

 הלודג יד ןעוועג {דייב זדנוא יב זיא סיורג תמאב ןוא "ןיקצַאשפ ,, זיב

 יילמיה ןזיב, טכייהגרעד ןבָאה ףוס םוצ ןטנעמסידָאלּפַא יד .דיירפ ןוא

 :ןרפ ַאזַא ןַא ,טָאטש רעד רעביא ןגָארטעצ ןוא סיױרַא זיא םלוע רעד ןוא

 ָאד לָאז דוס ַא ווא .ןעזעג טשינ ןוא טַאהעג טשינ קסניווה ךָאנ טָאה עּפ
 -- ףיוא רעטַאעט ןיא ךיז טלַאה עמַאלקער עקירעהעג ;ןרעװ טקעדטנַא

 ,רעקיטכירפיוא ןופ טצָארּפש יז ביוא ,שי א זיא אמזוג ןוא א ם ז װ ג

 טָאה םישדח ײװצ עּפַאנק יד קסניוור ןיא .תולעּפתה רעטלצניקעג טשינ
 ;גיא ןוא ךעלננעג יד ."טנעה יד ףיוא ןגָארמענ , שמומ םלוע רעד זחנוא

 קסבכעטיװ ןיא "ןיק , רָאנ !בָאה ןגעלָאק לייט ַא דצמ רימ ןגעק ךעלעגירפ

 םעד טַאהעג טשינ ךעבענ קסניווד ןיא טָאה יקסלָאװָארבָאד .טרעהעגפיוא

 רעקסבעטיוו ןיא טרעדילנעגנייא ןעוועג זיא קסניווד) החּפשמ סרָאטַאנרעבוג

 רעד ןייז וצ גנובערטשַאב עקידרעירפ ןײז !בענעגפיוא מַאה ןוא (עינרעבוג

 :דנע טָאה סָאװ ,דָאזיּפע ןַא טליּפשענּפָא ךיז טאה לָאמנייא ."רעימערפ ,

 יי .טײקנסיררַאפ ןיײז טלצרָאװעגסיױא קיטליג

 :עט ןופ סױרַא טיררעבלאז רימ ןענעז גָאט:רעטניױו ןקיטכערּפ ַא ןיא

 רימ .יקסלָאװָארבָאד ןוא ךיא ,אוואסאלאק עשרעימערּפ רעזדנוא :רעטַא

 -?ַאטשעג רעבָא ןיא רעפטַאעט םייב .טַאטש ןיא ןרָאפ וצ העדב טַאהעג ןבָאה

 ןיא טצעזעגניײרַא ריז טָאה עמַאד רעזדנוא .ןפילש ןייא יװ רעמ טשינ ןענ

 ןיא רעבַא .ריא ןבעגנ ךיז ןצעז וצ קידנדַאלנײא ,טנַאה יד טקערטשעגסיוא

 ?בָאד יו רעטלע יא ןעוועג ןיב ךיא ....ץַאלּפ ןייא רָאנ ןבילברַאפ זיא ןפילש

 טעברַארעטַאעּפ רעד זופ גנַאג ןצנַאג ןפיול ןעעזעגנָא רעמ יא יקסלָאויַאר
 ףרַאד ןטילש ןיא ךיז ןצעזנײרַא זַא ,קפס ןדעי רעסיוא ןעוועג זיא סע וו

 ?רעפטנוא !סייהעג .טלָאװ ןרָאפקעװַא זוא ןייטש םיא ןזָאל רעבַא ...ךיא

 יםיוא .טשינ סע טלָאװ גנְוי רעד ."ןסחי,, רעקינײװ זיא רע זַא ,ןכוירפש
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 טונימ א רָאנ ,ןעװעג רע זיא עדריוו ןוא טסייג ןיא םערָא וצ :"ןצטלאהעג

 ..ןפילש ןיא טרָא םעד !עמענרַאפ טגיײלעגרַאפ םיא ריא בָאה ןטרַאװסיױא

 ןטייווצ א ןגירק דלַאב טעוװ רע , :ןרישסעטָארּפ ןביױהעגנָא טָאה עמַאד יד

 .*?םופוצ ןײג רעדָא ןטרַאװ ןביילב ריא טלַאז סָאװרַאפ !ןמילש

 טצעז --- ךיא גָאז --- םופוצ זייג טשינ ןוא !טרַאװ טשינ לעװ ךיא --

 .טלַאק זיא'ם ,ןײרַא ךייא

 צ ןבילקראפ ריז טָאה ךיא ןוא ןפילש ןיא טצעזעגנײרַא ךיז טָאה רע

 !אדייה --- ןֹוא ןעמונעגמורַא םיא בָאה ,ןַאמרופ

 ײרד יד ףיוא טקוקרַאפ רעײגכרוד דיז ןבָאה סַאג:טּפױה רעד דעביא |

 .ךיּפעמײײנש ןרעביא ןפוא !לעניגירָא אזַא ףיוא ןעילפ סָאװ ,ןרָאיטקַא

 ירגיירפ רעטסעב , ןיימ ןרָאװעג לַאפ םענעי ןופ זיא יקסלַאװַארבָאד

 ?גענילעטניא עמַאס רעד ןיב ךיא זַא ,טהנעשעג טייהננעלעג רעדעי יב ןוא

 עקינײא ךָאנ ןרערליש טנַאקעג טלָאװ ךיא .עּפורט רעד ןיא שטנעמ רעט

 2ַאד ַא ,יקצעינַאד זעװועג .לבמַאסנַא ןיא !רוגיפ עשישסירעשקַארַאכ יד ןופ

 עכַארּפ רעטשרע רעד ןֹופ .רימ ןופ רעכעה ּפעק יווצ טימ .קַאזָאק רענ

 ןוא סקוװ ןייז ןכענ זַא ,ןגייצרעביא וצ ךימ טכוזעג רע טָאה ַאטסַאקַא

 ...םלֹוע םייב ןעזנָא !עניוועג וצ ןרידנעטערּפ טשינ ךיא ןָאק רעדנעב:םיטש

 רעמ ץיִלַא רימ וצ ןקוקוצ ךיז ןביוהעגנַא רע טָאה געט יד ןופ היוק ןפימ

 :רַאג ןיא רימ רע טָאה ,'ילכש ןופ הרצ,, ןיא ענעצס ַא דָאנ ןוא רעטפָא ןֹוא

 עכעלרעסיוא ענימפ טשינ טסָאה, :טנַאה יד טקערטשעגסיוא) עכַארעד 1

 ."ןענעקייל טשינ רענייק ןָאק ,רָאיטקַא ןַא טסיב וד זַא רעבָא ,ןכָאג

 שטנעמ א ןעוועג זיא ווָאנַאלַאּפַא רעסישזער רעשנַאמרעד ןיֹוש רעד

 רעס יוועג א םימ ,ּפָאק םענייש א טימ קיסיירד ןוא עכעלפע רָאֹי יא ןופ

 ?קילנמוא ענעי ןיפ רענײא ןוא רוכיש ַא -- רעבָא ,גנודליב ןוא רוטלוק

 ןבָאה עכלעוו ,עניב רעד וצ גנַארד ןכעלטפַאשנדייל רעייז ןופ תונכרק עכעל

 -עד פימ ץרָאּפָארּפסיד ןיא זיא גנובַאנַאב רעייז זַא ,טגייצרעביא ךיז

 רעײז טשינ ןליפ עטצענערגַאב ,עּפמעט ,עזָאלטנַאלַאפ זשטנעמ .גנובערטש

 :רעביא רעד ןיא ּפעק ענעביוהעגנפיוא טימ ןגָאװּפיר .ןיא ןציז ןיא עיזילַאק

 עקידנסױטשּפָא --- טושּפ ןענעז עכלעזא .יירעלטסניסק, ןענעז יז זַא ,גנוגיצ

 :אעט ןופ קישקַארּפ רעד ןיא ןטנעמעלע עכעלרעפעג -- םֿפָא ןוא םישכיפ

 ןעגעז סָאד :ןימ רעדנַא ץנַאג ַא וצ טרעהעג טָאה ווָאנָאלַאּפַא  .רעט
 נא רערעטיב ןופ טפיג םעד רעטימעג ערעײז ףיוא ןגָארט קָאװ ,ןשטנעמ

 זַאּפש .ןיא יז ןעײג ,ןפייקיסעמלפימ ךיז םורַא ןבָאה יז ןמז לכ .גנושיוט

 :נֵא זַא ,ןײזטסוװַאב ןקידלציק ןטימ ךיז ןקיווק ןוא םויק ןכעלנעט:גָאט ןופ
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 טיִג רעטַאעפ ןיא רָאנ יװ רעכָא ...ייז יװ רעזָאלשנַאלַאט ןענעז ערעד

 ײז טמענ ,(לרעייפ ןקילײה ןופ) -- ,1סט 88016  ןופ קנופ ַא ץיילב ַא
 לַאעריא םענעריולרַאפ ןכָאנ טפאשקנעב רעפרַאש ןופ קישיװ רעד םורַא
 ;4א 7 | ס ַא ןיא סָאד -- תוחוכ ערעײז ןיא גנושיוטנא ערעמיב ַא זוא

 !ןצרַאח ויא סי ר ר ע ק י ר
 ןײא ןוא פימעג ןטנַאלּפעצ ןיז ףיוא ןגָארטעג סע טָאה וָאנָאלַאּפַא

 | !סוכ רעד -- ןעוועג יא םירוסי יד ןגעק לטימ
 ;לעמניא רעשיסור רעביל ַא !עװעג דנַאטשוצ ןרעשכינ ןיא ןזיא רע

 ירד ךָאנ רעבָא ,םינּפ םענייש !פיוא לכיימש ןטפַאהרעביוצ ַא פימ טנעג

 עמסיסיװ יד ףיוא קיעפ ,ךעלרעפעג --- ןרעװ רע טגעלפ ןפנָארב סעקשילעק

 | .םזיטידנַאב ןופ ןכורבסיוא

 ?םיֹורַא ןפוא ןמספרַאש ןפיוא ךיז טָאה םלַאטשעג עקידמינּפײװצ ןייז

 :עג ןיא !העש ןציזּפָא ריס טימ רע טנעלפ רערעשכינ ַא .רימ ןגעק !זיוועג
 ןעוועג זיא רע .ףורַאב ןוא ךַאֿפ רעזדנוא ןופו ןעמעלבַארּפ יד ןגעוו ןכערּפש

 ןבָאה סָאװ ,סעּפוהט עלענָאיצניוװָארּפ יד ןיא ןטקעיבוס עש?ײצעג יד ןות

 ןוא ביל ןעװעג רימ ןיא טײקשנעַאנ !ײז ןוא ,תובושת ןוא סענַארפ ?כוזעג

 ףרָאװ ַא רימ ףיוא לָאמַאטימ ךיז רע טָאה טייהרערוכיש רעבָא .ןשטנוװעג
 טָאה ,טנעה יד טיײרדרַאפ םיא טָאה ןעמ ןַא ןוא ,רעסעמ ַא טימ ןָאטעג

 טשיג טלָאװ רע זַא ,טהנעפעג קידנצכולש ןֹוא טניײװעצ לוק זפיוא ךיז רע

 וםיוטשנָא ךיז טעװ רע זַא ,רעירפ סײװ רע ןעװו ,קסבעמיװ ןייק ןעמוקעג

 ...םענייא אזַא ףיוא

 ולָאנָאלָאּפא :ןסיפענעב יײװצ טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה ןָאזעפ רעד

 3 0: ש ןז 4 א.+ א ןיז א

 5 54 3 ַ-ז וׁשש
 /יטטיא

 = יו ןז 4 = 5 + 4 5 ןַײז רת וצ
 רת += 0 טעג 81 וי; 5 יי 8

 ...?ַאטסַאקַא לאירוא ,, --- טריפעגפיוא

 דניירפ ןײימ קסניווח ןיײק ענליװ ןופ ןעמוקעג ןזיא סיפענעב ןיימ יצ

 טקנעדעג רענעײל רעד עכלעוו ,רעמערק לאוי טימ ןעמַאזוצ ַאיגוװעי עידָאג

 ;עפ 14 םעד ןעננַאגעג ןיא לקַאטקעּפס רעד .ֿ?ײט ןמשרע ןיימ ןופ רשפא

 ...טיוט סװָאטַאמלַאר ןופ גָאט:רָאי ןטיײוװצ םוצ --- ראורב

 :םֹוא ןופ ןדרָאקַא יד ןָא זַאד ןיפ דיז ןבייה עינַאפמיס רעזדנוא ןיא

 ...רעיורט ןֹוא םוק

 עקיאור יװ ,טכַאדעג ריז טלָאװ ,ןסָאלפעג זיא ןבעק עכעלדירפ סָאד

 ,רערניק ןריובעג ,טַאטשרַאװ ןייז יב רעדעי טעברַאעג טָאה ןעמ .!רעסַאװ

 :עג ,טרעמָאיעג ,טסַאּפשעג ,רעכערברַאפ טּפשמעג ,םיתמ ןעוועג רכקמ
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 ךיז ןכָאה ןעלמיה יד ףיוא רעכָא .ןסונעג ןוא !טסיירט טכוזעג ןוא טגרָאז
 .רענייטש עקידנעילג טימ ןרָאלעגנָא ןעוועג ןענעז יז זיא סנקלָאװ ןנַארטעג

 ןוא תונידמ ןופ ןדלַאפ יד ןיא טקעטשרַאפ ןעוועג ןענעז רעייפ ןוא טולכ

 ןקידנסקַאװנָא ןופ ןרָאטקַאפ יד יונעג ןפורוצנָא רעפרעוװ ןייק .תוכולמ

 :םער ןיא גָאטימ יב !ציז ןעמ טגעלפ .טַאהעג טשינ רענייק טָאה םערוטש

 טנעלפ ןרעיוא יד ןיא ןוא טױרבטנװָא םייב --- ?קַאטקעּפס ןכָאנ ,ןַארָאט

 רַאפ זַא ,ןפכוד דיִז טגנעלפ טפָא;טפָא ןוא עידָאלעמ עשינַאּפש יד ןכליה

 רעגניז:ןעמקַאסּפ ןופ רָאכ ַא זוא ,ןײרַא םוהת ןיא ףיש יד טקניז ןגיוא יד

 .םולש ןופ ,קיטליוװ ןופ ףוס םעד טייהשטנעמ רעצנַאנ רעד ןָא שנָאז

 רָאנ ייווצ רעדָא גָאפ ַא !עמוקעג רימ ןענעז ענליוו ןייק קסניווד ןופ

 ;קנַארק ןײז .גרעבלעדייה ןופ טרעקעגמוא ךיז טָאה רעטַאפ רעד יװ ,םעד

 רימ ךיז טָאה ,ןעזרעד םיא כָאה ךיא זַא .טריסערגָארּפ רדסכ טָאה טייה

 :יהת יד ךרוד טלגנירעגמורַא זיא רע ...זַא ,םכודעגסיוא ענה עצרוק ַא ףיוא

 ךָאנ לכה דס טבעלעג טָאה רע ...ףיש רעקידנעקניז רעד ףיוא רעגניזטםיל

 םישדח ע פ צ ע ? יד ןעװעג ןענעז םישדח 9 יד ןוא .םישדח ן ײ ג

 .םולש:טלעוו ןֹופ



 העיקש .אצ

 2ָאקינ ליאַאכימ -- רעטַאעט רעקסכעטיוו ןופ רעסישזער:טּפיוה רעד

 טימ ,םרידנערַא ןַאזעק:רעמוז ןפיוא טָאה -- שפיװָאנידװַאפ ששיוװעיַאק

 ןטרָאגנמָאטש ןיא רעטַאעט:רעמוז ןופ ןינב םעד (ווָאדיװַאלימ) ףתוש ַא

 .לָאּפַאמילעמ ןיא

 טָאה קסכעפיװ יא .טרישזַאגנַא ןרָאװעג ןיב ךדיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ןופ רַאיטרעּפער םעד טריפעג ַאװַאסָאלָאק רעגני רענײש רעד ןבענ

 ןרעביוצַאב ןיא ןטלַאהעג ותעשב ךימ טָאה עכלעוו ,עמַאד יד ייסענידלעה;
 :ע0 ןייק ןעמוקעג ךיוא ןיא יז .םומַאב ןיא -- תעל תעמ ייווצ עניימ רַאפ

 ?ָאזעס ןופ תחנ רעד ןוא יורפ ןיימ ןעװעג רימ טימ ןיא ָאד .לָאּפָאטיל
 2/ םעד .טָאררעג טשינ ןדנעטשמוא עקיטציא יד ןיא רימ טָאה רודיש

 ךײר תמאב תונורכזה רפס ןײמ ןיא ןיא טסונױא זיב יַאמ ןופ -- רעמי

 .עכעלנעזחעּפ ייס ,עשירעפעש ייס -- ןדָאזיּפע טימ
 פימ ןענעפע ןעמ טייג ןַאזעפ םעד :ךיא רעה ,ןעמוקעג ןיכ ךיא זַא

 השעמ ַא ."טנגוי עטייװצ יד , -- עמַארדָאלעמ רערעלוּפַאּפ טלמעי רעד

 :דָאפ רעד .עטכילעג םרעטָאפ ןייז טסישרעד רעכלעוו ,טסיזַאנמיג ַא םימ

 ,רעטָאפ ןרָאפ) :עזַארּפ רעד ייב סָאש ןכָאנ טלַאפ טקַא ןטירה ןיא גנַאה

 2ַאכ עפפַאהלקע ַאזַא ..."!החּפשמ רעד ןֹופ דובכ ןרַאפ ,רעטומ רעד רַאפ

 רעד רעבָא ,טנעקעג טשינ םעדכָאנ ןוא ןַאד זיכ .עניב יד טָאה טעשילַאנ
 טסיזַאנמיג ןופ עלַאר יד ןוא תטעּפתה רַאפ "ןטלעװ ןרעק, טנעלפ םלוע

 ריז שממ ןגעלפ ןרָאימקַא עכלעװ רַאפ ,ענעי ןופ !עװעג זיא ("ילַאשיוװ;)

 .ןגָאלש
 דלָאמעג דיירפ טימ רימ טָאה װָאדיװַָאלימ רָאטקעריד ןיימ זַא

 א בָאה ,"ןעילַאטיװ --- ןיא ןייז טעװ טירטפיוא רעטשרע ןיימ
 ןעוסיוא ךיא ףרַאד סָאװ וצ טשינ ײששרַאפ ךיא ןזַא ,טגָאזעג רעטשיומ

 +עלע ןַא יװ ןעניישרעד ןָאק ךיא תעב ,טסיזַאנמינ רענעסערפעגנַא:וצ א יװ

 | ?רענײז רעטַאפ רעשנַאג
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 טיײרג ןיב ןוא "ןעילַאטיװ} ןופ ּפָא ךיז גָאז ךיא זַא ,קידנרעהרעד

 :ַאפ םעד) "ןװעצוװַאטָאנ, ןופ עלָאר עװוטַאגעג ערַאבקנַאדמוא יד ןליּפש

 ןגייווש ןצרוק ַא כָאנ ןוא גנוומיטש עקידויירפ ןייז !ריופרַאּפ רע פַָאה ,(רעמ

 *קַארװשמ,, ַא ןיב ךיא זַא ,טגרָאװעג םיא טָאה ןעמ םגה זַא ,ןדלָאמעג רימ
 ,גנַאג ַאזַא רעבָא ,רימ ןופ !זירּפרויפ עטכירעגמוא וצ טיירג זיא רע ןוא

 :רָאפ ענייז עלַא רעביא זיא סָאד --- "ןעילַאטיװ,, ןליּפש ֹוצ ןגָאזּפָא ךיז יו
 טשינ שזיטסערּפ םשל סעוו רע ןוא ,ןועגש ןשירָאישקַא ןגעוו ןעגנולעטש

 ךימ טָאה עיצקעריד יד תעב ,"ןוװעצוװָאטַאג, ןליּפש לָאז ךיא זַא ,ןזָאלרעד

 2ָאנירװַאק טשימעגנײרַא ךיז טָאה סע ."ןעילַאשיװ,, זליּפש וצ טמיטשַאב

 גנופעטשראפ רעטשרע רעד ןיא ןיב ךיא זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .ששיוו
 ןיב עלָארטּפיוה יד ןליּפש וצ ריז ןגַאזּפָא ןרַאפ .טקילײטַאב זעוועג טשינ

 רעד רעבָא .טלַאהעג געט יײוװצ טימ :ךיז טכוד ,ןרָאװעג טפַארטשַאב ךיא

 טליּפשעג טָאה סָאװ ,רָאיטקַא רעד :רעדעטיב ַא ראג ןעוועג זיא טַאטלוזער

 ןפַאשַאב וצ ןסנַאש עלַא טַאהעג םינמיס עלא טיוק טָאה ןוא) "ןעילַאטיװ,

 ײזַא ןזיוװעגסיױרַא דיז טָאה ,(גלָאפרעד ןדילַאס א רעטַאעט םעד ןֹוא ךיז

 :2כ ר | װ .ַא טנכיצרַאפ טָאה ןַאזעס ןופ גנונעפערעד יד זַא ,זפלָאהַאבמוא
 :לושמוא יד , --- סיקסװָארטסָא ןרָאװעג ןבעגעג ןיא ןגרָאמ ףיוא .9 ַא פ

 ."װָאמַאנזעינ .ַאקשירג , ןופ עלַאר יר טליפשעג בָאה ךיא ,?עקידלוש:קיד

 :רעד ךיא בָאה ַאנינישטורק יײב דוזַאב זמשרע ןייז ןופ ענעצס רעד ןיא

 ךיא ןיב סענעצס עקידרעטײװ יד רעבָא ,עיצַאװַא עשימרוטש ַא טכיײרג

 ריז ןענרעלוצסיוא ןזיוװַאב טשינ טושּפ בָאה ךיא לײוװ ,ּפָארא;גרַאב קעוװַא

 םעד טָאה גנוריפנָא יד .ןסעיּפ עיינ 4 ַא טייחגעג ןַאד בָאה ךיא .טסקעט םעד

 20עּפס ןטשרע ןיא דָארב ורעטיב ןייז ךָאנ '*רעבַָאהביל ןכעלשנגוי , ןטייוװצ

 ?גַאנ יד ןפרַאװעגפיױרַא ןוא רַאושרעּפער זופ ןסָאלשעגסיױא --- טושּפ לקַאש

 ןכערכנייא ךימ טעװ סָאד זַא ,שנרַאװעג בָאה ךיא ...רימ ףיוא טעברַא עצ
 :עג טשינ טָאה סע רעבָא .רעטאעט קסָאד עפָארטסַאטַאק ַא וצ ןריפרעד ןוא

 .טימ ןעמוקעג ,טימיװָאנירוװאל זיא ""עקידלוש:קידקושמוא,, יד רָאנ .ןפלָאה

 .םענעדנושעגּפָא ןַא יװ ןייש ךָאד ךיד זעק ךיא !ַאקנישַארבַא , --- :תונעט

 יא סָאװ אט ט ס 5 יװ וד זַא ,טסנַאק וה ס ָא װ רָאד סײװ דיא
 20 ַא םעד -- "ןעקשירג, ןיא ןליּפש רָאי עטוג ידקַא וצ ןלַאפעגנייא ריד

 +לוּפ ןייד טזָאלעגסיױא ןיוש סלָאװ ?ןבָארגַאב ףוס םעד ןוא ?ב י ''ה
 2 ,15ו עט יי "יב | !טקַא | ט צ ע 5 ןיא סַאפ:רעװ

 םעד .בַאה ךיא זַא ,קידנהנעט ,טגיצרעביא טשינ םיא בָאה ךיא
 ןיא !ענרעלוצסיוא ןזיוַאב בָאה ךיא לײװ ,ט 2 י ּפ ש ע ג ןטשרע
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 ןרַאפ טּפַאכעג ךיז טָאה רע .ןרָאװעג ןמַאשרַאפ ןוא ןזיװַאב ?שינ רעשייו

 ןיא ."םנגֹוו עמייווצ ידע טרזחעגרעביא ןעמ טָאה תבש ןטשרע םעד ...ּפָאק

 =עג טַאה עיצקעריד יד זוא לָאז רעבלַאה ַא טצעזַאב ןעוועג זיא רעטַאעט

 ןיא ייװצ עפקרעמעגנָא יד סָאטשנַָא ךיז טעװ ןָאזעס רעד זַא מלאה

 !*ס ג, רערו ןעשעג זיא קיטנוז רעבָא .שדוח ַא יאוולהו ןעיצ םישדח ןבלַאה

 80 ןַא ךרעל -- םלוע רעשביה ַא ןעמוקעג זיא עסעיּפ רעינ רעד ֹוצ

 ."םָארמש:סגנילירפ רעד, :סװָאטַארָאסַאק טליּפשעג ןבָאה רימ .שנעצַארּפ

 :ָאמ יד רעבָא ,קירוצ 8 רָאי ַא טימ ןרָאװעג ןבירשעגנַא זיא| קיטש סָאד

 ביוהנָא ןיא .שרעטלערַאפ ןעוועג טשינ ןענעז "םָארטש:סגנילירפ ,, ןופ ןוויש

 קלָאּפָאטַאיװכ טסריפ ,רָאטַאנרעבוג;לַארענעג רענליװ רעד תעכ- 8

 ּפַארפַאס ןפעגרההעד ןכָאנ רעטסינימ:ןרעניא ןרָאװעג רעטעּפש) יקסרימ

 ;בעלטפַאשלעזעג רעד וצ יורטוצ , ןופ קיטילָאּפ א ןביױהעגנָא טָאה (ןעװעלּפ

 ;לֵא רעקימורַא רעד ןופ לטניּפ עמַאס ןיא ןגָאלשעג עסעיּפ יד טָאה ,"טייס

 ,עטכישעג לפעלב ַא ןעװעג סע ןיא רָאי 1914 ןיא .גנימיטש רַײנײימעג

 ןסיוועג םוצ טדערעג קידנעטש ןבָאה סָאװ ,ןויטָאמ טימ ןסָאגעגנָא רעבָא

 יד ןעװעג ןענעז יז ןוא .רעיושוצ עקידנביל:טייהיירפ יד ןופ ןצרַאה ןוא

 ענעי זיא סָאװ ,לָאר ַא ןעוועג קיטש םעד ןיא זיא םעד רעסיוא .טייהרעמ

 ןופ ןרעטַאעט עלַא ןיא רעליּפשיוש עקידנריפו עלַא יב טכילַאב ןעוועג ןרָאי

 רעביא טסייר רעכלעוו ,טנעגילעטניא ןַא !"ןירַאמכ יעגרעס , ;דנַאפ ןצנַאג

 ,םוא טמוק ןוא טַארקַארויב םעד ,רעדורב ןרעטלע ןפימ 1עגנויצַאב ענייז

 וָאמַארָאסַאק קיטש םענופ רבחמ רעד .טנעמארעּפמעש ןייז ןופ ןברק סלַא

 רעד יװ ,ןדנעטשמוא עקיבקעז יד יב ןסָאשרעד ךיז ןײלַא רעטעּפש טָאה

 ..קיפש םענופ דלעה

 2נוז ןוא ,תוחוכ ןוא טייצ עצנַאג ןיימ ןכעגעגּפָא ךיא בָאה עלָאר רעד

 :ימ ןַא ,גלָאפרעד !קידמערוטש ַאזַא טימ ךרודַא ?קַאטקעּפס רעד זיא קיש

 .זדלַאה ןיא ןשֹוק ךימ ןפרָאװעג דיז ןכָאה ששיװָאנירװַאפ ןוא ווָאדיװַאל

 ןכלעוו ,יקצילאנ רָאישקַא ןטמירַאב ןופ הנמלַא יד ןעוועג ןיא עּפורט ןיא

 :ניה ןופ ןסָאשרעד רעטַאעט ןופ רעטעברַא ןַא טָאה קירוצ רָאי ייװצ טימ

 ףיוא זיא ַאיַאקצילַאג םַאדַאמ ...יורפ ןייז וצ טכוזרעפייא קיוא ןַאקרַאּפ ןרעמ

 טימ קידנסיגַאב ךיז ,ןוא רימ וצ ןעגנַאגעגוצ עבָארּפ רעטײװצ רעד

 ריּפָאק ךיא ןעגנולעג יװ ,ןעז ֹוצ סרעטישרעד זיא יז זַא ,טנַאזעג ןרערט

 ןיקצילַאג רעבָא בָאה ךיא ."ןירַאמכ יעגרעס,, ןופו עלָאר רעד ןיא ןַאמ ריא

 2ַאג ...ןעזעג טשינ רערעדנַא םוש ןייק ןיא טשינ ,עלָאר רו ע ד ןיא טשינ

 רעדָא) ווָאטאראס ןופ ןרָאפעגכױרַא ןעװעג טשינ גנַאלרַאי זיא יקציל
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 ןיײמ ך ַָא ג רַאי 27 ןעזרעד טעטש עדייב יד בָאה ךיא זוא ,(?ַארַאמַאס

 ,טקידילַאב ףיפ טליפעג ךיז טָאה ַאיַאקצילַאג יורפ .ןָאזעס רעלָאּפָאמילעמ

 ?לעיוװ ,רָאיטקַא ןסיורג ַא ריּפָאק ךיא זַא ,ןענעקרענָא וצ ךיז םעש ךיא קָאװ

 תעב .י'ס'גירַאמכ, עטסעב יד ןופ רענייא סלַא טנכעררַאפ ןעוועג זיא דעכ
 רימ טגעלפ יז .ןענָאזעס עכעלטע ןופ רעגַאלש רעד ןעוועג זיא קיטש סָאד

 טָאה עלָאר יד ...ןעגנוסירגַאב עניימ ףיוא ןרעפמנע םיוק ןָא טלמעד ןופ

 ןירַאמכ זןיא טקַא ןטצעל ןיא .דָאזיּפע "ןקישסול , !ייא רָאנ טַאהעג רעכָא

 :ּפֹׁש ןיא ןזײװַאב רימ רָאטקָאד ןטנַאקַאב ַא ןטעבעג בָאה ךיא ןוא קנַארק
 ןזװַאב טשינ !בָאה רימ רעבָא ,ןעװעג םיכסמ ןיא רע .לַאפ ַאזַא לָאפ

 רַאטקָאד- ןיימ זיא לקַאטקעּפס ןכָאנ .לָאטיּפש ןיא ןיז וצ ?קַאטקעּפס ןרַאפ

 :נוװַאב טקירדעגסיוא ןוא ןגיוא ענעסירעגפיוא םימ רימ וצ ןלַאפעגנײרַא

 פריּפַאקּפָא בָאה ךיא םיטרּפ עטסונעלק יד וצ יירט ןוא יונעג יו גנורעד

 :ע9 ג פ ש י נג לָאטיּפש ןיא ןיב ךיא ןַא ,קידנרעהרעד .םנעיצַאּפ ןייז

 :עגּפָארַא ,ןושק ןָא ,קיומ םענעפָא ןַא טימ  רָאטקָאד ןיימ ךיז טָאה א ע װ

 שימ טזומ ריא, :ןדלָאמעג עזוַאּפ רעגנַאפ ַא ךָאנ ןוא ?ומש ַא ףיוא טזָאל

 ײעבָא סע כבָאה ךיא ..."ןקנַארק !פיוא ןָאמ קוק ַא לָאטיּפש ןיא ןרָאפ רימ

 ;םיוא ןיימ ךיז ןרעטכײלרַאפ וצ ,תליחת ...קירעביא ןיטולחל רַאפ ןטלַאהענ

 :ָאק , ןוא ךיז טימ סימָארּפמָאק םעד ןכַאמ וצ ןעוועג םיכסמ דיא בָאה ,עבַאז

 טשינ ןעוועג רימ סע ןיא ?קַאטקעּפמכס | כ ָא ג רעבָא ,"ןבעל סָאד !ריּפ

 םייב דקיב ַא .ָאדערק |יימ טימ החיתפ רעלופ ןיא רָאנ ,קישיונ טשינ זיולב

 .םױרַא טריפ רע סָאוװ ,ם עלכ ָא ר ּפ םעד ןופ ןסקַאװסיױוא זומ ךעלטסגיק

 ;רעכיא ,ןטסעשז עוװיסלוװנָאק יד ,דיז ןגעװַאב ןופ ןפוא רעקידנעלקַאװ דעד
 ןופ -ה 9 ' ב  םצע םעד !ופ ןלַאטעד ןעוֶועֶג ןענעז -- ןבליז עטקַאהעג

 :ַאב ךימ בָאה ךיא ןכלעװ ,"במעד , ןפלַא ןטלצרָאװעגסױא ,ןטלסיירפעצ

 ןיא הליח רעד .ןירַאמכ יעגרעס ןופ טלַאטשעג רעד ןיא ןזײװַאב וצ פימ

 ::אנעג טשינ ןיפולחל זיא רימ.ןוא ,ס ײ ק י 9 ע פו צ  ַא ןיא לָאמיּתש

 ןײמ רעבָא ...עיגָאלַאטַאּפ ןיפ ליב שיטסילַארוטַאנ ַא זזײװַאב זיא ןעג

 יי | .סעצײלּפ יד טימ קידנשטעווק קעװַא זיא רָאטקָאד

 יד רעמױז םענעי ןעועג ןענעז ןבעל ןײמ ןיא לטיּפַאק קיטכיװ ַא
 .װ ַא ס ס ַא ר שטיװָארטעיּפ יַאלָאקינ ןופ ןלָארטסַאג

 .ּפַא ױזַא רעטַאעט ןשיסור ןופ עמכישעג רעד ןיא טייטש רוגיפ יד

 ןיא םַאזנייא ןוא קיצניא ױזַא ןוא םורא !עמעלַא ןוא ץלַא ןופ טרעדנוזעג

 ןעמדיו םיא שפרַאדענ ןכָאה רימ זַא ,ןרָאישקַא:טלעװ ןופ ײרעלַאנ רעד
 ביוא ,ןוא ?טיּפַאק ַא תוחּפל טרעיינ ,רעדנעב ערעזדנוא ןיא טַאלב ַא טשינ
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 ;יװ רימָאל ָאפ ,םימעס עשינכעט=ןייר בילוצ -- טשינ םע ןעוט רימ

 ךיא סָאװ ,עזַארפ ַא טימ ןװָאססָאר ןגעו טאלב רעזדנוא {בױהנַא סנמפסקינ

 ןיא רעליּפשיוש םענעעזעגנָא ןַא וופ םיא ונעװ טרעהענסיוא לָאמַא בָאה

 :טנָאזעג רע טָאה -- !וָאססָאר,, :שפנה ןובשח ןקיטכירפיוא ןופ טֹונימ ַא
 יי י!ךערברַאפ סנעמעלַא רעזדנוא זיא סָאד

 :טרָאװ ןײא טימ ןעמ ןָאק קיטסירעטקַארַאכ ןייז ןפעשסיוא

 ןוא ..רעפַאעפ ןֹופ רעמיורט רעטרַאצ ,רעלעדײא ןַא !רע מס יו ר 5 א

 טויג -- אליממ ,רעמיר --- אליממ ןיוש רָאד זיא ,"דעמיורט , -- דלַאביװ

 | .טסילַאעדיא -- אליממ ,רעקיפומ

 מלא טנָאקעג רע טָאה ,טנעקַאב ריז ןכָאה רימ ןעװ ,לָאּפַאטילעמ ןיא

 יװ ןעזענסיוא רע טָאה רימ רעבָא .40--88 רָאי ַא םנפסכעה ןַײז

 ןיא טכַאמ ןוא בוטש:רעדניק ןייז ןופ סיױהַא טשרע יא סָאװ ,יידניק, 8

 רעדעי זײז ןעוװעג זיא וװיאַאנ ,ןראפרעדמיא ױזַא --- טירט עטשרע יד ןכעפ

 ...גָאפ ןיפ ףיול זיא זעגנולדנַאה עכעלששנעמ ףיוא עיצקַאער
 ןיא ןײרַא רימ ןענעז ליּפש:טסַאג ןטשרע ןייז רָאנ ײװצ רערָא גָאט ַא

 רעלשעלפ ןעצ ַא טפיוקעג טָאה וָאססָאר וװ ,טפעשעג;לַאיגָאלָאק ןפיורג ַא
 יד ןקַאּפרַאפ ןסיײהעג רע טָאה ,טלָאצעגנײא .קידנבָאה .רעַאװשלארענימ

 וי .ןײרַא לעטָאה ןיא ןקישּפָא ןוא הינק

 םוצ טקירעגוצ ןוא טעקַאּפ ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה קישמזַאקירּפ רעד = }

 | .הניק ןפיוא לכיימש ןכעלפעה ַא טימ קידנקיק ,שיט ןופ דנַאר

 ?עמָאה ןיא א סע טשקיש :טגָאועג ןיוש רָאד בָאה ךיא -- = |
 יה יי | !"אוװקסָאמ,

 רענעכירטרעביא ןַא טימ קישטזַאקירּפ רעד טנערפ ?ןעמעוװ רַאפ -- ===

 .ןגָאז וצ טקיליװַאב טשינ ריא טָאה סָאד --- טייקכעפפעה

 :עג ןליפ ךיז טעװ רעליּפש:טסַאג רעד זַא ,טליפרעד ףכית בָאה ךיא =

 ןוא דניק , טשינ ךָאנ םיא ןעק טָאמש ןיא' נעט .עכעלפע ךָאנ סָאװ ,ןפַאד

 :םוא .ענעפַאשעג יד "ןרישוטרַאפ , זיא סע יװ טלַאװעג בָאה'כ ןֹוא "טיק

 ןֹוא -- געװ םעד ןפָאלעגסיױהַאפ רימ ןיא ווַאססָאר רעכָא .טייקכעלמייה
 עברַאה ןוא ענעפָא ןַא לעזעג םעד טלעטשעג רעטכעלעג ןקיטסול א פימ

 - | | - ףעגַארפ

 ?טשינ ךימ טנעקרעד ריא .;.װָאססָאר ןיב ךיא =

 רַאפ טשינ מעג: ...טכיולכהוה רעיא דוככ םעד טשינ בָאה ךיא -- 

 | ...פעטׂשעג וצ טדימשעגנוא טנװַא ןטעּפש זיב ירפ ןופ ;טונמוא



 טימ טסַאג ןיימ גָאז-- ?ןעװעג טשיג רעטאעט ןיא ךָאנ ריא טנעז --

 .טשודיחרַאפ קראטש ,םינּפ ןטסנרע ןַא

 .טכַאלעגרעדנַאנַאפ קיטסול ךיז טָאה רענעי

 רָאי ףניפ ןיוש ןיב ךיא !טכיולכרוד רעיא ,ןייא ךייא טלַאפ סָאװ ---

 ךיא בָאה ןטײקשירַאנ יד ןגעװ .רעטכָאט ַא ןוא ןיז ייווצ ,דעטבײװַאב ַא

 טשינ ןעװ ןעמ סנעלפ ןטייצ עשלגניי יד ןיא לָאמַא .ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש

 !ךייא טימ ןיא טָאנ ...רעטציא רעבָא ,ןּפַאכנײרַא ןעװ
 ךיילב ןעוועג זיא םינּפ סװַאססַאר .עדוב רעד ןופ סיֹורַא ןענעז רימ

 תוכשחמ ענייז ןדנעװוצּפַא רעמפרעװ זענופעג טלָאװעג בָאה דיא .טסנרע זוא

 ןכעלרעניא ןייז ןיא טפיטרַאפ ,קיטש טָאה רע רעבָא ,רָאזיּפע ןרעטיב ןופ

 | | :טרערעגסױהַא ,קימייוו

 סָאװ ,ןטלַאטשעג ןליּפש וצ קידנעטש גנַארדעג ַא !בָאה ןשטנעמ ---
 טָאה רע ,יװ ךעקיגיצ ַאזַא טשינ זיא ןַאמ רעגנוי רעד .סיוא ןטכארט ײז

 רע ןיא רעטאעט ןיא ןַא ,ךעלנעמ .ןלעטשוצרַאפ ןזדנזא רַאפ שימַאב דיז

 ןעמ ןעוװ ױזַא טשינ ץלַא םע ןיא םורָא ןוא םורַא רעבָא ,ןעוועג טשינ ךָאג

 ןוא רעסעב ??כב ןענעז !שטנעמ .דיײר ענייז ןופ ןסילשַאב טנַאקעג טכָאװ

 .םויק ןרַאפ ףמַאק רעיײז ןופ ףיול ןיא יז ןעעז רימ יװ רעגעש

 סװוָאססַאר ןכלעװ ןיא ,לגיּפש רעקידננונעג ַא ןיוש ןיא דָאזיּפע רעד

 זיא רע רערייא רעבָא .סָאמ רעלופ ןיא טניישרעד תוהמ ןוא טלַאטשעג
 ?םיֹורג ַאזַא ןופ טכיל ןיא ןזיװַאב ךיז רע טָאה לָאּפָאפילעמ ןייק ןעמוקעג

 ?ַאלקצראה טיִמ טרַאוװשג םיא ףיוא בָאה ךיא זַא ,טייקלדייא ןוא םייקימומ

 א .שינעּפ
  ןיא ןליפשמסַאנ ענייז טימ ןקידנערַאפ טלָאזעג ךיז טָאה ןָאזעס רעד |

 ;ַאב ןעװעג זיא ןליּפשטסַאנ ענייז רַאפ טרַאה ןוא !כָאװ ייווצ ןופ דשמ
 יא, ןיא ןרעייפ וצ העדב טַאהעג בָאה ךיא !כלעוװ ,סיפענעב ןיימ טמיטש

 ;ענֹּפַא ןעוועג ןיוש ןיא סע .קסניווד ןיא רעירפ יװ --- ?ַאטסָאקַא לאיר

 ןייז ןופ המישר ידו ןעמוקעגנָא זיא ןװָאססָאר ןופ תעב ,שיפַא ןיימ טקורה
 עניײז וָא טביֹוה רע זַא ,ןעזרעד שפנ תמגע טימ בָאה ךיא ןוא ,דַאוטרעּפער

 ןעגנעה טלָאזעג םורַא יױזַא ןכַאה טָאטש ןיא ."*ַאטסָאקַא, ...טימ ןלַארטסַאג
 -- קיטיײרפ :"ַאטסַאקַא, טימ ןשיפַא -ײ וז צ --ןרעדנַא ןבענ רעניײא

 -- תישאח ןעוועג זיא סָאד .ס 'װ ָא ס סָאר קיטנוז -- ןוא רענײמ
 עלָאר רעשיסַאלק רעד ןיא ןזײװַאב ךיז טײג רעליּפשיוש דעגנוי ַא ...הּפצוח
 :עג סע טָאה ,םעד רעסיוא ןוא .רעלָארטסַאג ןופ טירטפיוא םעד בר עי

 ,לײװ .לַאז ןקידײל א יב םיסענעכ ןיימ ןליּפש לעװ ךיא זַא ,טָארד
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 :יא ביוא ,?ַאטסָאקַא , ןיא ךימ ףיוא ןקוק ןײג םעוו רעוװ ,טגָאזעג סנייטש'מ

 !װַאססַאד --- עלַאר רעד ןיא טקידניקעגנָא ןיא ןגרָאמרעב

 תויה זַא ,ןװָאססָאר ןבירשעגנָא עיצקעריד יד טָאה השקב ןיימ ףיוא

 ןליּפש וצ טגיונעג זיא רעכלעוו ,רָאיפקַא רעגנוי ַא ךיז טניפעג עּפורפ ןיא
 טלַאװ ,סיפענעכ ןייז וצ "ַאטסָאקַא , טמימשַאב שטָאה ןוא ןלָאר עשיסַאלק

 { ײ ז ןגָארטוצרעכיא ןעוועג םיכסמ שטיװָארטעיּפ יאלָאקינ רשפוא

 ןעמוקעגנָא ןיא סע ?ןליּפשטסַאג עניײז ןופ ףוס םוצ -- ?ַאטסַאקַא,

 סָאד ...המישר ןייז ןופ ּפָארַא ןצנאטניא "ַאטסַאקַא ,, טמענ רע זַא ,הבושת ַא

 ןוא טיײקירנליפניפ ןגעװ תודע טגָאזעג "טסעשז, ַא יו וליִפַא טלָאװ

 21 ,"טסעשז ,, ןיק טשינ ןעוועג סע זיא ןװָאססָאר יב רעכָא ,פייקלדייא

 גנויצַאב ןוא טלַאטשעג רעצנַאג ןייז ןופ קורדסיוא רעשיגַאגרָא ןַא טרע

 | .ןשטנעמ וצ
 סָאד טָאה םלוע רעד .לַאז ןיא ןסעזעג רע זיא ל?קַאטקעּפס ןיימ ףיוא

 ןופ ןיא גנולעטשרַאפ יד .ץַאלּפ ןטצעל ןזיב טליפעגנַא טַאהעג רעמַאעמ
 ןגעוו דָאזיּפע ןכעליירפ ַא) ץנַאלג ןוא קנופ טימ ןעגנַאגעג גוצמעטָא ןטשרע

 .(ןרעהרעד דלַאב רימ ןלעװ ענעלָאק ןקיצרַאהביל ַא ןופ םעצאהעמַא רעד
 טָאה ,בָארעדהַאנ ןיא רימ וצ ןײרַא טסַאנ רעד זיא טקַארטנַא ןפשרע ןיא
 ןימ טנַאה רעקניל רעד ןופ רעגניפ ןבָארג זוא םעניילק ןייז טימ !עמונעגנַא

 ;טדערעגפױרַא ?ימש ןוא רעוא

 ןסקַאוװוצסיוא ןפייקכעלגעמ עלַא !לַאירעטַאמ רעטנכײצשגסיוא ןַא ---

 ןופ סולפנייא ןרַאפ ךיז טיה רעכָא ,טסיטרַא רענעעזעגנָא ןוא רעסיורג ַא

 ןעועג טלָאװ סע יװ ױזַא ןזרעפ יד ןיוש טדער ריא :הטיש םסוועיעסקעלַא

 ןזרעפ !ןופרעד !טיהנייא טָאג ךייא לָאז ...יקסנישזַאּפש רעדָא יקסװָארטסַא

 :רעמילרעד ןופ ןכיוה יד ןיא ןריפ רעישוצ םעד !} ע גנ יז ןעמ ףרַאד

 :שה ַא יװ "רַאפנייא, ןוא יימושפ, זכַאמ ץלַא ןעמ ליװ ָאד ןוא !ןטלעװ עמ

 רעד ןבעל סָאר ןבענוצּפָא טשינ טניופ ףיורעד ...םָארק:םימשכ ןיא ןוב

 .טס נוק

 :עיעגרעפ ןיטנַאטסנָאק ןופ ןעמַָאנ רעד ןעװעג ןיא "װעיעקקעלַא,
 ןעזעגנייא ןבָאה רוד ןייז ןוא ווָאססָאר ןכלעװו ןיא ,יקסװַאלסינַאטס שטיוו
 ...לעיעסקעלַא טנַאקירבַאפהעקוצ רעװָאקרַאכ ןכייר ןופ ןוז ַא יװ רעמ טשינ

 טכַאמ קָאנעב רעד ןוא "טלעגנשַאט , גונעג ןבענעג םיא טָאה עטַאמ רעד
 ..טסנוק רעשינעצס רעד ןופ םזינַאגרָא ןקידעבעל ןרעביא ןטנעמירעּפסקע
 טעװ (ערעדנַא רעטרעדנוה ןוא וָאססָאר טנימעג טָאה ױזַא) סמונ ןייק

 ןטכַאגַאב , ,גנונימ ןײז טיוק ,ןגנוי םעד ןוא .ןעמוקסיורַא טשינ זופרעד
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 הנכס יד טקעטש ַאד זַא ,טנרָאװעג טכַאנרַאפ םענעי רע טָאה "רָאיטקַא

 ...רעלטסניק סיוא ן דע וװ טסייה'ס ,ש יט סי ל א ר וט ַא :- ןרעוז וצ

 ןעננערכרַאפ ןעמַאזוצ ןגעלפ רימ ,ןדנובעגוצ םיא וצ ךיז בָאה דיא|

 ןיא) ?ָאגאי, --- !בָאװ ייווצ יד רַאפ טליּפשעגּפָא בָאה ךיא .געט עצנַאג

 רעד) "רַאגדע , ,(?ַאטפעילושזד ןוא ָאעמָאר) ?ָאיצוקרעמ,  ,(?ָאללעטַא

 ;םַאה , ןיא ןוא ("רעביור יד, -- סרעלליש) "רָאָאמ ?רַאק, (ריל ךלמ

 ?ועסיוא חוכ ןייק טַאהעג טשינ !יוש בָאה ךיא לײװ --- ?קירסָא, -- "םעל

 ןליּפש ןוא ,גנוצעזרעביא ןייז ןיא "רָאיפקַא ןטשרע , ןופ עלָאר יד ןענרעל

 רַאפ אה שמידעינג .מ .ּפ רָאסעּפַארּפ {ײימ ןופ גנוצעזרעביא רעד ןיא

 ךָאנ !עװשג זיא שטידעיננ תמחמ ,םשה לוליח ַא שממ טײדַאב ןוװָאססָאר

 יװ ,ןריּפסקעש ןליּפש םייב "םײקשיטנַאמָאר, תוכלה ןיא סרוקיּפא רעמ

 .?וועיעסקעלַא

 ךיז רימו ןבָאה ןווָאססָאר טימ .טקידנערַאפ ךיז !בָאה ןלָארשטסַאג יד

 ,ןסנַאניט עטצענערגַאב רעיײז טַאהעג טָאה רע .רעדירב יײװצ יװ םדיישעג

 טָאה רע .:עװקסָאמ זיב ןּפעלשרעד וצ ךיז טעיַאטסעג םיוק םיא טלָאװ סע

 .רָאינײנ וצ ןרעקמוא סע טעװ רע זַא ,קידנענערָאװ ,לבור 29 זעילעג

 יצ :סײװ רעװ ...ןדָאזיּפע ײװצ ןרעװ טליײצרעד ָאד לָאז ןָאזעס ןגעוו
 ?ךופיה רער דָארג יצ ,יעקיטסול, -- ?קיצ םעד וצ יז ןרעהעג

 :דַאמנָא ןרָאװעג ןיא ?ַאשסָאקַא, ןיא "םָאטנַאס עד ןופ עלָאר יד

 ,טעטילַאנַאיצַאנ רעד טיול ךירג ַא ,27 רָאי ַא ןופ רָאיטקַא ןַא טיורט

 קורדסיוא ןכעליירפ .קידנעטש א טימס גנוי רעקיטסול ,רענייש ,רעליוװ ַא

 ,ןכָארפשעגסױא ןיא עלָאר רעד ןיא סָאװ ןעזרעד בָאה ךיא זַא .םינּפ !םיוא

 ךירג וײמ טגָאזעג בָאה ךיא ןוא ןגיוא יד ןיא רעטצניפ ןרָאװעג רימ זיא
 ןעמ ןָאק ןסָאטנַאס:עד ןליּפש ױזַא זַא ,( יקסרַאל :ךיז רע טָאה ןפורעג)

 ?םיוא ןופ טפלעה ַא תוחּפל ללעטשפיא ז ו מס ןעמ ,טשינ ןפֹוא םישב

 :עג,, טריטסעטָארּפ ,טנײװעג טשינ רועיש טָאה יקסרַאל ,טסקעט ןטקעמעג

 ?קעּפס ןכָאנ טגָאזעגוצ בָאה ךיא ןעו ,טקיאורַאב ריז ןוא "םישעמ טעברַא

 :לכאמ רעמירק רעלעיצעּפס ַאזַא) םעקערובעשט ןוא ןייװ ןלעטש לקַאפ

 :ַאב , טוג ףיוא יװ זעגנַאנעג זיא ץְלַא .(טליפעג שײלפנסּפעש .טימ ןגָאריּפ
 ןכַארקעגסױרַא ךירג ןיימ ייב זענעז לָאמַא טימ רעבָא .יירעדער עטרימש

 | | :ןרעטש ןפיוא ןגיוא יד
 סָאװ ,טרָאװ שידנעלסיוא ןַא סעּפע טייטש -- ,רע טגָאז ,ַאד;טָא --

 .ןדערסױרַא ןענַאק טשינ סע ?לעווכ ןוא טשינ ײטשרַאפ ךיא

 ַאזַא טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ןָאק יצ ,ןַאװקיס:עד טגערפ סָאטנַאס:עד
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 ןגעװ !טכַארפ ןוא ןדיי ַא רַאפ ןטלַאה ריז ,טסַאפרַאפ יט ַא 5 ק ַא ר סם,

 עכלעוו ,שינרעדניה ַא ךירג ןיימ רַאפ ימַאטקארשע == זיא = ..אבה םלוע קלח

 םדוק טשינ סיוװ רע .עמוקיב ןװורּפ ןוצ וליפַא ךיז טגַאזטנַא רע

 ךיז רע טָאה ,"דוב, יװ טוג ױזַא זיא סָאד זַא קידנרעהרער .זיא סָאר סָאװ

 טשינ ןיב ךיא רעבָא .יידוב , :ןגָאז טעװ רע זַא ,ןדלָאמעג ןוא טלארמשעצ

 ?רעּפ עגנַאל ךָאנ .זרעפ םעד טרעטשעצ טלָאװ סָאר תויה ,ןעוועג םיכסמ

 לָאז רָאילפוס רער זַא ,יאנת ןטימ ןעגנַאגעגנײא רע ןיא סעיצַאטקארט

 :ע" .ךעלטייד ןוא ךיוה ןעגנַאלרער טרָאװ סָאד ?דייב ןופ טנוזָא ןיא םיא

 ףיוא ;עגנולדנַאהרעטנוא ערעווש ןוא עגנַאל יד טקידנערַאפ ךיז ןבַאה ףיור

 :עגסױרַא ךַאמּפָא ןטיול רעלפוס רעד סָאה לקַאטקעּפס ןפיוא .עבָארּפ רעד

 ךיוה ךיוא טָאה סָאטנַאסײעד ןוא *ט ַא ט ק א ר ט, :;ל?לדיײב ןופ ןעירש

 :םיוא ,רעלפוס ןָא ןעמוקסיוא ןַאק רע זַא ,ןזײװַאב קידנלעו ,ךעלפייד ןוא

 .טקַארטנָאק ַאזַא טימ אטסָאקַא ןָאק יצ "ט ק ַא ר ט ג ָא ק, ןעירשעג

 | .מרעפשנערַאפ טשינ ןבילבעג זיא אבה םלוע קלח ןייז ףיוא ןטראוו

 ?יטםול ןײק טשינ רָאג !יוש ,רימ טכוד ,זיא רָאיזּפע רעטיײװצ רעד

 ..רעק

 ןצנַאג םעדו רימו ףיזא ןפרָאװעגפױרַא גנוריפנָא יד טָאה ,טלייצרעד יו

 טזָאלעגוצ טשינ רעבָאהביל ןכעלשנני ןטײװצ םעד ןוא רַאושרעּפער
 | .ןפעברַא

 םגיבָאלזענ ןופ רעליּפשיוש רעגנוי רעקיעפ ַא רעײז ןעוועג זיא סָאד

 ןפסגניי ןופ ןרָאיטקַא בכור סָאד יוװ זיא רעכלעוו ,עװקסַאמ ןיא רעמַאעמ
 :לַאר ןענָאמרעד ?יוװ ךיא) טעברַא רעלענש וצ טיירגעגוצ ןעוועג טשינ רוד

 ּפיצנירּפ םייב ךיז ןטלַאה ןטסעפ !ײז ןוא לוש ןיא ןעגנונערָאװ סװָאטַאמ

 סָאװ ,ךיא בָאה ןכָאװ 0 ַא דָאנ .(גנטיײרגצ ר עש י ט ק ַא ר פ ןופ

 ןעמ זַא ,ןרעדַאפ ןביױהעגנָא ןוא "גנוצ יד טקעטשעגסױרַא , --- ,טפור !עמ

 :םיֹוא רעד .ןליּפש סעּפע ןזָאל (ןסייהעג רע טָאה ױזַא) ןװָאשטַאנישז לָאז

 ניו םעד זיא רעכלעוו ,?טָאידיא ,, סיקסװעיָאטסָאד ףיוא ןלַאפעג יא ?אװ

 וָאשטַאגישז ןוא ,ןעניבָאלזעינ יב ןרָאװעג טליּפשעג גלָאפרעד טיא רעט

 2ד יד ."ןיקשימ טשריפ, ןופ עלָאר יד ןליּפש ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה

 יןענישזאנַאד } ןליפש לָאז ךיא זַא ,יאנת ןטימ ןעגנַאנעגנײַא ןיא עיצקער

 רימ ןעמ טעװ ,םולשב ןיײגכרוד טעוװ "ןיקשימ ,, ביוא זַא ,טגַאזענוצ ןוא

 :קעּפס םעד טליּפשעגּפָא ןבָאה רימ .ןעײרּפַאב ןסעיּפ יירד ,יײװצ ןופ ןַא

 רעקסוװַארדנַאסקעלַא ןופ רָאטקעריד רעד !עוװעג ןיא רעטַאעט ןיא .לקַאט

 קנַארַא .ךיז וצ טרישזַאגנַא םעד ךָאנ רָאי ַא דימי טָאה רעכלעוו ,רעמאעפ
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 טימ טַאהעג ךימ טָאה רע רעכלעװ ןיא ,עלָאר א ךָאנ ןוא) "ןענישזָאגָאר ,

 םַאה לָאּפָאמילעמ ןיא רעכָא .(וַאלסָאנירעּפַאקעי ןיא ןעזעג רעירפ רָאי 2

 ?קַאטקעּפס ןכָאנ טכַאנײב ןטונימ ערעווש עכעלטע טבעלעגהעביא ךיא

 רער ןיא טַאהעג טָאה ַאשטַאנישז .ןַארָאטסער:ןטרָאג ןיא טױרבטנװָא ייב

 שטיװָאנירװַא? ןוא רָאטקעריד רעד ,םלוע םייב ;?ָאפרעד ןדיֿכָאס ַא עלָאר
 םיא טָאה ןעמ סָאװ ,טסירדרַאפ יז זַא ,שגָאזעג ןוא טרילוטַארג םיא ןבָאה

 ךיז ןבָאה רימ ןוא טיירפעג ריז בָאה ךיא ."טרינירַאמ, םישדח 2 טעמכ

 זָאלג א ןעקנורטעגסיוא טָאה װָאששַאגישז ןיימ יו ,םעד .ךָאנ רעבָא .טשוקעג

 - ;ןטרַאג ןצנַאג ןרעביא ןעירשעצ טכירעגמוא ךיז רע טָאה ,ןייוו רעמירק

 טסָאה וד סָאװ ,קידלוש ,רָאי עצרַאװש ידלַא וצ ,ךיא ןיב סָאװ -- .

 ליּפש ןוא ,ןעמענ ךיד לָאז חור רעד ,וועיק ןייק רָאפ ?טכערניוװ זיק טשינ

 רעמַאעט ןיא ופסכירק ַאװשסלעטישזָאװַארּפ ןייד טימ !ןטרָאד !עגיש זָאגָאר

 לקַאטקעּפס רעד ...ןעמעטָא ןפרַאד ערעדנַא וװ ,ָאד טפו? יר טסלעטשרַאפ ןוא

 ."ןיקשימ , ןיימ טשיג ןוא "ןישזָאגַאר , ןייד ןעוועג טנייה זיא

 ןפיוא .קסעשטינעג ןייס ןרָאּפעגרעבירַא רעטאעט סָאד זיא ילוי בײהנָא

 ןופ גערב עמַאס םייב גנוניוװ ַא ןענופעג בָאה ךיא .םי ןשיװָאזַא ןופ גערב

 21ײרַא ןוא ןָאטסיוא בוטש ןיא רימ יב ךיז ןגעלפ ןרָאיטקַא בור סָאד .םי

 רךַאנ ,תועמשמ ,ןענעז ןעמויטסָאק:רָאב ןייק .ןדָאב ךיז רעסַאװ ןיא {ײג

 ?םֹורַא ךיז ןגעקפ רענעמ זַא ,יונעג קנעדעג ךיא .טײרּפשרַאפ ןעוועג טשינ

 ןוא ףיֹוה ןכרוד ןוא ןזיוה:דָאב עקיטנַײה יד טָאטשנָא רעכוטנַאה טימ ןדנוב

 רענעמ זַא ,ןגָאזנָא טגעלפ עמ ןזַא ,קנעדעג ךיא .רעסַאװ םוצ ןיינ עשזַאילּפ

 ןפראד סע ?ײװ ,ףיוה ןפיוא ןזײװאבוצ ךיז ןגאוו טשינ ןעצ טונימ ַא ןלָאז

 :ענּפָא קיִלייֵה ןרעװ ןגעלפ !טיז עמוג יד ןוא ...ןעמַאד = םי םוצ ןײגסױרא

 :ַאב טָאה עמַאד ַא ביוא וא ,ןעמַאזוצ ןציז ןעמ טגעלפ רעפַאװ ןיא ןטיה

 ךיז ןלָאז רענעמ זַא ,ןדלעמ וצ !עװעג גונעג ןיא ,םיהַא ןייג קעװַא ןסָאלש

 זיא עמַאד יד זיב טונימ יירד ַא ףיוא גערב םוצ סנקור יד טימ ןעיירדסיוא

 א : .ןדנווושרַאפ

 ןרַאפ זַא ,ױזַא רַאוטרעּפער - רעלָא ָאֿפַאטילעמ םעד ןעמ טָאה טליּפשעג
 ךיז ןעמ טָאה טזײּפשעג .עכבָארּפ ןייא ןייק ןעמוקענרָאֿפ טשינ זיא שדוח

 2מ עשימייה -- ךעלטנגייא ,"ןַארָאטסער , ןימ ַאזַא יא טיוצ עסיוועג ַא

 ' .עטַאז ןוא עטמעטב רעיז ןגָאט

 ,טגװָא ןדעי טשינ ןעמ טנעלפ ןליּפש .געֶט יד ןסָאלפעג ןענעז יֹוזַא

 טָאה זדנוא .ןכָאוטורּפָא עתמא יװ זרעװ טנכײצהַאפ ןפרַאד ןכָאװ יד ןו

 ענליו ןופ ווירב יד רעמ טשינ ."ךלימלגיופ,, -- ןיולב טלעפעג תמאב
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 ףיוא ןײז וצ ןבעגעג טשינ ןיא דניקסנשטנעמ םעד ןזַא ,טנַאמרעד ןכָאה
 ?קנארק ןייז ;:טיוש רעד טרעיעג טָאה רעטָאפ ןפיוא :דעלקילג דרע רעד

 ;עג רע טָאה ווירב ןדעי ןיא ןֹוא גָאט וצ גָאט ןופ טריסערגָארּפ טָאה טייה

 נָא ןזַא ,טרעפטנעעג בָאה ךיא .םיהַא זעמוק וצ טכַארפ ךיא ןעװ טגערפ

 | .טסוגיוא בייה
 ,טסוגױא 15 םורַא טשרע ןעמוקעג ןטיײקירעװש טימ רעכָא ןיכ ךיא

 טָאה ןטשרע םעד :לַאמרָאנ טשינ טרינָאיצקנופ ןיוש טָאה ןַאבנזײא יד ?ײװ

 / | .גירק:טלעוו רעד ןביוהעגנַא ךיז
 טמיטשַאב ןיא קיטיירפ :ןעגנולעטשרָאפ 2 ךָאנ טליּפשעג ןבָאה רימ

 ןטעליב ײ ר ד ןעװעג טפיוקרַאפ ןענעז עסַאק ןיא .?ַאטסָאקא, ןעוועג

 ןסעזעג זיא ןגעקַאד װָאשטַאגישז .טרימירגרַאפ זוא ןָאטעגנָא דיז בָאה דיא

 | | ..םנעה עדייב ןיא ּפָאק ןטימ !עקנוזרַאפ ,לגיּפש ןרַאפ
 :סָאקַא ןַא רַאפ סָאװ ?ץגערע ןעלמיה יד ןיא ?ריא טנעז סָאװ---

 שנעז םַאדרעשסמַא ןיא ?ךיז טוט ןסיורד סָאװ טשינ טרעה ריא ?יַאט

 | .??ןַאב ןבענ קסעשמינעג !יא יצ ,תוחור ידֿלַא וצ ,ריא
 ןופ זוא עינילנַאב רעד ייב טרַאה ןענַאטשעג זיא רעטַאעט רעד

 בָאה סָאװ ,רעבייוו רעמרעדנוה ןופ ןײװשגרעמַָאי ַא ןגָארפעג ךיז טָאה

 ...המחלמ רעד וצ סרעטַאפ ,רעדירב ,רענעמ ערעײז סײלגַאב

 יר .לקַאטקעּפס ןטצעל םעד טליּפשעג רימ ןֿבָאה רעטעּפש גָאט א

 ."גניר:רעיפ רעד , :װעצװָאטיל:װַאקַשילַאּפ זופ עסעיּפ ערַאבגנַאג טלמעד

 רעכָא ,טלדנַאהַאב ןרעוװ וצ יונעג שנידרַאפ טלָאװ סָאװ ,עמעט א זיא סע

 | .ןפערטּפָא עמעט יד זומ ,ןטלַאה רימ !כלעװ ייב ,טנעמַאמ ןיא

 לטעטש ןיא .ץַאלּפ ןטצעל ןזיב טלופרעביא ןעװעג זיא רעטַאעט סָאד

 ןדנוא .ָאה םלוע רעד .ןימלע תיב ַא ןופ החונמ' יד טשרעהעג ןיוש טָאה

 .ןעמולב גרעב זוא סעיצַאװָא טימ מײלגַאצ

 ןכָאװ עצרוק ןוא ,ענליװ ןייק ןעמוקעג ךיא ןיב םורא ריפ גָאט .ַא ןיא

 .רעטָאּפ ןיימ ןרָאװעג רטפנ זיא ,תרצע ינומש ןופ טכַאנ רעד ןיא ,רעטעּפש



 ןקילב עקידנשעלסיוא ענייז .אצז

 ןרָאי ענעבירשַאב יד ןופ דליב סָאד זַא ,קנַאדעג ַא רדסכ טרעבנע דימ

 :םומ ;טלּפָאפ ַא טימ גנורעדליש ןיימ ןיא ךיז טמוקַאב !שינעעשעג ןוא
 ןימ ןופ ןטקַאפ יד םורַא טרירטנעצנַאק ,דעלנעזרעּפ וצ --- טײז ןייא ןופ

 -- סיוא רשפא ץלַא סע טעז ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ךומגָאט םענעגייא

 ?טייקרנור רעשיטסירטעלעב םשל ןטינשעגוצ ?טלצניקעג

 :קַאפ רעד זַא ,זענָאטַאב רעדיוװ הקספה רעגנַאל ַא רָאנ ָאד ךיא ליוװ

 ןוא רעדנעב עניימ זיא "עיזַאטנאפ רעיירפ} ןופ ,"עיציזַאּפמַאק , ןֹופ רַאט

 20 י | א ןוא ,ןלײצחעד ןוא ןענַאמרעד רָאנ ךימ ֹוט ךיא :דמערפ 'ועטעלב

 :ַא י - יד רָאנ ..עגר ןייא ןייק ףליהוצ פשינ רימ טמוק ט כב ַא ר ם

 -- םרעיינ ,שימנעמיוא טשינ -- לָאמטפָא ןענעז ןכערּפשעג ןֹוא ן ג ָא ?

 י- רַאפ ןוא ?ײטנָא ןעמענ סָאװ ,יד רַאפ ש יט סי ר ע ט קַא ר ַא כ

 | .רעמענלײטנַא יד ןשיװצ ןשינעטלעהרַאפ
 .גירק:טלעוו ןטשרע ןופ הפוקת רעד ןיא רענעײל ,{ײרַא ןענעז רימו

 עטייוװ ַא יוװ רעמ טשינ טציא ןיוש ןיא "קינַאטיט ,, רעד ןֹופ דליב סָאד
 ,דליב ַא ןיֹוש יא ,טקניז ןוא טגניז סָאװ ,רַאכ ןופ ןעגנַאלק יִד ןעיגעלע

 :;קנארק:רעדניק ַא רעביא ןגָאלק ןסייה טלָאװ ןענָאמרעד םיא רעטיײװ קָאװ

 - ! .תפגמו ַא ןכָארבעגסױא טָאה סע תעב ,טייה

 טמשמָאעג רָאנ ןבָאה רימ ,זדנוא טימ ןעוועג ךָאנ ןיא רעטָאפ רעד

 ןזיװַאב ךיז ןבָאה טָאטש ןרעביא !עװ ,ןטייהניװועג:נָאמ עֶלַא ןופ זיירק ןיא
 ןענעפע ריז ןגעלפ ריגינ טימ ..|ע גי 5 ע ּפ ע צ עשטייר עטשרע יד

 יױזַא למיה םוצ ןקוק ןמענרָאל ךרוד טגעלפ ןעמו זוא רעטצנעפ רעטנזיוט
 ?רַאוװ עקיאורמוא יד ףיוא .קריצ ןיא רעמונ:גָאלש ןלופטקעפע ןַא ףיוא יו

 ןעיורפ ןנעלפ ,רַאפעגטיוט ַא טקעטש ָאד זַא ,םורַא ןופ ןפורסייא עקידנענ

 ןופ יװ ןגיוא יד ןלעפשרַאפ ןביֹוהנָא (ןוורענ עכַאװש טימ רענעמ זוא)

 ןיא טיופ זַא ,ןעמענַאב טערקנַאק ,{ פ ײ ר ג ַא ב .לַארטש !פרַאש ַא

 ףוא טראוװ ם } ק מס װ א ןַא ;גנַאנמוא ןופ טנעיציפעָאק רער ןרָאװעג
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 טעמכ ןיא ד ײ ר ם ןזַא ;טײקילעפוצ א ןיא ןבעל זַא ;טירש ןדעי

 יד ןיא ןששנעמ ןבָאה ןעמענַאב ןוא ןפיירגַאב ץלַא סָאד -- ךערכרַאפ ַא

 טעז סע יוװ ,ױזַא ןעזעגסיוא טָאה ץלַא .טנָאקעג טשינ רָאנ געמ עטשרע
 דעלעזערג ןוא ןעמולב ,ךעלדנרעק:דמַאז ,ןסקיװעג דלעפ םענעפַא זיא סיוא

 ,דיז טגָארט םע :רעטיוועגמוא-|קידנסקַאװנָא ןופ ןטונימ עטשרע יד ןיא
 רעקידנססַאװנָא ןופ טפיולטנַא סע ןוא) םוא טשינ ךיז טקוק סע ,טילפ סע

 ןופ ןצענ יד ןיא ןײרַא סע טלַאפ קידנפיולשנַא ןוא ...םייקכעלדיײימראפמוא

 .םוקמוא

 ןשטנעמ עכעלדירפ ןופ !בעל עכעלדירפ סָאד ןעזעגסיוא סָאה ױזַא

 ..דנילב ןוא ןפלָאהַאבמוא ,ןקָארשרעד ,טּפשמחַאפ :ןעמייה עכעלדירפ ןיא

 טכַאמעג המחלמ רעד ןופ גָאט ןטשרע ןיא םלעהליוו טָאה ,טסוװװַאב יו

 זַא ,ןזיײװַאב וצ טירש א ןעוועג זיא סָאד .שילַאק טָאטש רעד ןופ ?ת א
 טָאה דנַאלשמײד זַא ןוא "טרָאװ} ַאזַא םתס סעּפע טשינ ןזיא ""המחלמע

 ,רעטנוא ךיז טיג, :סעװָאמַאק {עװַארּפ וצ םיאנוש ענייז טימ העדב טשינ

 * !| ! ם ו ק טו א ןלַאטָאס םוצ טיירג טײז רעדָא

 טעטש ערעדנַא ןופ ןעמייה עכע?דירפ יד ןיא ןשטנעמ עכעלדירפ יד

 ט ש י נ שילַאק ןופ גנורעטשעצ רעד !געװ תועידי יד ןעמונעגפיוא ןבָאה

 רָאנ סָאה ןעמ :ןשטנעמ ןדעי ןוא טָאטש רעדעי טָארד עכלעוו ,הנכס ַא יװ

 קלָאפ סָאד , סָאװ ,טרעגרעעג דיז טָאה !עמ ,תוירזכא רעד ןגעוו טדערעג

 עכלעזַא ןײגַאב) וצ קיעפ /זיװעגסױרַא ךיז טָאה "ןעװָאהטעב ןוא עטעג ןופ

 ןסעגעג ;רעקוצו טימ ייט ןעקנורטעג ךָאנ טָאה ןעמ רעבָא ...םישעמ:דלַאווג

 טימ ךיש יד טציּפעג ;עװַאק רעסיײװ טימ ןעקנורטרַאפ ןוא ךעלעמעז עסיז

 ךָאנ ןענעז ןבעל ןופ תודוסי יד -- ךעלכיט ענעטעמַאס טימ ןוא עטכַאּפ

 | .טָארדַאב --- זיולב ...שרירַאבמוא זענַאטשעג

 :נעטשמוא יד םָא ןיא טבעלעג רעטָאפ רעד טָאה ךרעל שדוח ןּפַאנק ַא

 ענליװ ןופ זומ ןעמ זַא ,טדערעג רעמ ץְלַא רעטײװ סָאװ ןבָאה ןשטנעמ .ןד

 ענייש עסיורג ענייז ןיא המיא טימ טָאה רע .דנַאלסור ןיא רעפיש ןפיולפנַא

 םיא טָאה ןעמרעבָא ,ןריטסעטָארּפ טוװורּפעג ןוא ךיז םורַא טקוקעג ןגיוא

 טנַארפײסגירק ןפיוא קעװַא טײל עגנוי עלַא ןעמענ ןשטייד יד זַא ,טגַאזעג

 - .ענליוו ןזָאלרַאפ וצ ןעוועג םיכסמ רע זיא ןַאד ןוא

 ןיא ןפלָאהַאבמוא ןוא וויַאנ יוװ ,ןרעדלישּפָא ָאד םעוו דָאזיּפע ןייא/

 ?טימ ,, יר ןעוועג ןענעז ,הנכס רעקימורַא רעד ןופ םענרַאפ ןטימ ךיילגראפ

 "ףכיתג ןענָאק וצ טונימ רעקיטיונ רעד ןיא ידכ .ןדיימוצפיוא יז"ןעל
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 טָאה ןַאבנזיא ןגעוװ) הלנע:לעב ןייק ןכוז טשינ ,ןײרַא געוו ןיא זזָאל ךיז
 ַא ןפיוק --- ןרָאװשג ןסָאלשַאב זיא ,(טכַארטעג טשינ וליפא ןיוש !עמ |

 !עציא:עשריה רעטעפ סרעטומ םעד יב ?םיא ןעמ טלַאה רעבָא ווז .דרעפ

 :עטָאמ רעטעפי םעד ןופ רעגניי 20 רָאי ַא טימג םגהו ,רעדורב רעכעלבייל ַא)

 רעבָא טָאה עציא:עשריה רעטעפ| רעד .(?שיּפַאק רעט1 ,?ייט רעט22 :בויל

 יד ...עיליוו רעד ןופ טייז רענעי ףיוא ,קירב "םענירג, ןרעטניה טגיוװעג

 לײט םענעי ןופ טָאטש יד ןדײנשּפָא לכ םדוק ,קידנעמוקנָא ,ןלעװ ןשטייד

 ןגירקסיורא ןענָאק טשינ -העפ ""רעזהנואק ןלעוװ רימ .קָאשיּפינפ,, --

 ;עמ עטכערעג עלַא יד טָא ףיוא .(!טַאהעג טשינ רימ ןבָאה בג ןגָאװ זייק)

 עזײב עלַא, :ףורסיוא ןגנערטש ַא רעטעפ ןֹופ טרעהרעד ךיא בָאה תונ

 2וד יד ןזומ קָאשיּפינס ךרודו אקווד !ּפעק סמיאנוש עניימ ףיוא תומולח

 רעבָא -- ?*?עשטערַאז ךרוד ןעמוק רַאג יז ןלעוװ רשפא ?ןעמוקנָא זשמ
 גָאז --- !ייברעד ןטלַאה רעכיילג רָאד זיא ,ןיוש םיא טָאה ןעמ זַא ,דרעפ א

 מעוו רע ביוא ,טעניבַאק ןיא ריד וצ !ײרַא םיא ?עטש ןגעװמעניימ --- ךיא

 .ןרָאג ןטייוװצ) ןפיוא ןייז חירפמ דיז ןלעוװ

 פגעלפ רע וװ ,ךוב סרעטָאפו םעד ןעזרעד העבש !יא בָאה ךיא זַא
 ןוא תולבא ןיימ זיא ןרָאװעג טרעוװילנרַאפ ךיא ןיב ,תואצוה יד ןביירש

 -- לבֹור 100, :טשנכײצרַאפ טָאהֹו הרש עט צ ע 7 יד :;קיטײװצרַאה

 | | ."ס ו ס

 ,לעװש יד ןטָארטעגרעבירַא ןיב ךיא ןעװ ,ןטונימ עטשרע יד ןופ

 .עטלייצעג ןענעז געט ענייז זַא ,רָאלק ןעוועג זיא קסעשטינעג ןֹופ קירנעמוק

 .גנַאל:םישדח רָאנ טבעלעג רשפא רע טלָאװ טיײצ רעדנא ןא ןיא רעבַא

 .געמ עטלײצעג ענייז טצריקעג םיא גנורעדורפיוא עינ רעדעי טָאה ָאד

 רע זיא לָאמניא .עלַא יוװ רעירפ ירפרעדניא ןייטשפיוא טגעלפ רע
 סַאג ןופ .רעסַאװ עטלַאק טימו ןַארק ןרעטנוא ןשַאוװעג ךיז ןוא ןענַאטשעג

 עיולב יד טמענ ןעמ, :ןדלַאמענ ןוא עטתרשמ יד ןפיוקוצ ןעמוקעג זיא

 ."ןמעליב

 .טרעטסילפעגסיֹורַא םיוק רע טָאה -- ?וטסייוו ןענַאוװ ןופ ---

 .םעד ןגעװ ןדער עלַא .ךעלטעלב עיולב ןעגנעה סַאג ןפיוא ---|

 ;צ ע 5 רעד וצ ןרעהעג סָאװ ,עלַא יד טניימעג טָאה "ןטעליב עיולב,

 רעד .ײמרָא רעד ןיא ןרעוו ןגיױצעגנײרַא זָאק עכלעוו ,עירָאגעטַאק .ר ע ט
 ;רעד| ךָאנ זיא דיחי:ןב יז זַא ,גנונעפָאה רעד טימ טבעלעג טָאה רעטָאפ

 וטעליב עיולב יד זַא ,העידי עטכירעגמוא יד ןוא .טרעכיזעג ןופרעד לײװ
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 ךופ ַא יװ ךיילב ןיא רע ...ןגָאלשרעד םיא טָאה ,טנַאוװ רעד היי וא ןעגנעה

 יימש !עוויר:עשַאב, :טקעװעגפיוא יז ןוא רעטומ רעד וצ ןָאלעגנײרַ

 ףיוא ֹוצ ןעמ טמשנ !עמַארבַא !ןפַארטעג ןזדנוא טָאה לילגמוא | / ,ףיֹוא

 .טעב ןפיוא ןלאפעגקעוַא זיא רע ןוא יז למ

 ;ענ ריּפַאּפ ןעיולב ףיוא ןענעז סַאג ןיא זַא ,טזַאלעגסיוא ךיז טָאה'ס
 2,ליבָאמ רעד וצ ןעגנַאלַאב סָאוװ ,גנעגרָאי עטסשנעָאנ יד ןרָאװעג ןדלָאמ

 ,ייקילנמוא ,, ןטימ רענעייל םעד ןעװעג חירטמ טשינ ָאד טלַאװ ךיא .עיצַאז

 עטצעל יד ןגעוו פײג ַאד רעבָא ,ןגרָאמירפ םענעי טָאררעג טָאה רימ סָאװ
 םפיר ןיא ןגָאלשעג ךיז טָאה סָאװ ,ץרַאה סָאד ןסירעג ןבָאה עכלעוו ,ןצפיז

 .גנורעווילגרַאפ ןופ

 קיפײװ ןיימו קנעדעג דיא .ןורכז ןיימ ןיא טשיװרַאפ ןענעז ןכָאוװ 9 יד

 ךיא .טבילעג סָאמ רעדעי רעסיוא םיא בָאה ךיא .םיא טימ דײשּפָא ןופ

 -- ןפמַאק ענײמ ןופ | ר ָא * עלַא טבעלעגרעביא ןכַאװ 8 ענעי בָאה

 רימ .סיפ יד טימ ןטָארטעג בָאה ךיא עכלעוו ,תושודק ענייז טימ .םיא טימ

 רעסיורג ןופ ?ײטדנַאטשַאב רעטסערג רעד זַא ,טקרעמַאב ץעגרע ןיוש ןבָאה

 .טקעיבָא ןפרעגַאב ןלעדייא ןופ ןדייל יד .קיפעגמימ ,תונמחה --- זיא עביל

 ?רַאפ ןוא טשרעהַאב דימ ןכָאװ ענעי טָאה רעטָאפ םוצ ליפעג סָאד טָא

 םרעפעבלַאז עלַא ןענעז רימו .רופיכײםוי ברע !עמוקעגנָא זיא סע .טקניײװש

 2ליז ןיא טנערבעג ןבָאה שיט /פיוא ."ירדנ ?כ, רַאפ שיט םייב ןסעזעג

 ַא .םכיל טשטשנעבעג טשרָאקָא טָאה רעטומ יד ,טכיל 4 רעטכייל ענרעכ

 זיא רעטָאפ רעד .דמַאז טימ ּפָאט א ןיא ןענאטשעג זיא טכיל סיורג טפניפ

 ןופ טייקכיילב ַא .עקלומהַאי רענעדיײז רעד טימ לטיק ןסייוו ןיא ןסעזעג

 ןוא םיא ףיוא טקוקעג בָאה ךיא .םינּפ ןייז טקעדַאב טָאה טייקיטלעוונעי

 טָאה םָאװ ,טייקלימש יד !רעטש ֹוצ טרָאװ ןייק ןדערסױהַא טנַאקעג טשינ

 :רַאפ טלָאװעג בָאה ךיא ...ןייז;טשינ ןופ עידָאלעמ א יװ ןעזענסיוא רימ

 ןלעװ סָאװ ,ןרעיול סָאװ ,סנטָאש יד ןפוטשּפַא | ײ ז סָאד ןרעגנעל

 | .ןפכינרַאפו ,ןעגנילשרַאפ ,ןקעדרַאפ דלַאב זדנוא

 מױמ םנטצעל ךיא בָאה סעּפע לייוװ ,רעװש טלּפָאפ ןעועג זיא רימ

 ןופ טנָאלּפעג ריז ןוא ןבעגעגכָאנ טשינ םיא ןוא העד:יקולח ַא טַאהעג םיא

 סָאװ ,םייוניע קילרנעצרַאי ןרַאפ ,ןטכענ רַאפ ,טנייה רַאפ --- ןןסיבסנסיװעג

 םָאװ !דלַאװג ...ןעוועג םינשו םימי רצקמ ןוא טפַאשרַאפ םיא בָאה ךיא
 2ילבעגרעביא ענײז רעקימבול ןוא רעטכייק ןכַאמ םיא ױזַא יוװ ?ןעמ טוט

 ?ןמונימ ,ןהעש ,ןכָאװ ענעב

 יד ,ךיילב ,ךאווש ױזַא ,ןכָארבעצ ױזַא ?ןטסאפ טציא טעוװ רע ןוא
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 ןקיווקרעד טשינ העש 27 טעוװ רע .ןסַאלשעג:בלַאה ןניוא יד ,ןרעטיצ שנעה

 | ?קולש ַא טימ ?סיב ַא טימ שפנ ןײז

 גָאז ךיא זַא ,קידנפיײרגַאב טשינ ...המיא ןַא ןעמונעגמורַא טָאה דימ

 :טלמהומעגסױרַא לוק ןטקיטשרַאפ ַא טימ ךיא בָאה ,סעּפע

 : / ?ןטסַאפ טשינ וטסעװ רשפא !עלעשַאּפַאּפ ---
 טימ ענײז ןופ קילב םעד קידנעעזרעד ,ןרָאװעג ןגיוושטנא ןיב ךיא

 | .ןגיוא עטנפעעג םיירב ךיז לָאמַא

 ?טנַאזעג וטסָאה א וו ---

 !ןטסַאפ ךיד רַאפ לעװ ךיא . ..יא =

 זָאל ךימו ןוא ,ךיז רַאפ ןטסַאפ וטסעוו יצ ,םשינ ךיד גערפ ךיא --

 | .תוצע ענייד טימו ורוצ

 ןיא .טעניבַאק ןסיורג ןיא ןיײרַא ...שיט ןופ ןענַאמשעגפיױא ןענעז רימו

 | :ןעמויטסָאק יד טימ טרעפוק ןיימ ןענַאטשעג זיא רעמיצ ןטימ

 א לָאמַא טימ ןֹוא טרעפוק ןפיוא טקוקרַאפ ךיז טָאה רעטָאפ רעד

 :ןָאטעג גערפ

 | ?ץעגרע ךָאנ וטסָאה תילט ןייד ---
 טעלּפמָאק רעד ןגעלעג זיא ןביוא ןופ טרעפוק ןיימ טנפעעג בָאה ךיא

 קסעשטינעג ןיא קירוצ געט עכעלמע טימ זיא רעכלעוו ,"ַאטסָאקַא , ןופ

 ןוא לטיק םעד :טקַא 4 םעד ןעמונעגסיױורַא בָאה ךיא .דיורבעג ןיא ןעוועג

 .תילפ

 עקיבקעז יד) ןיא !םענייז תילפ םעד טלַאה רע יוװ !עוװירנעשַאב ,עז --

 ..רעײנ לגָאּפש א יװ ,ןשטייגק

 ..דיירפ ןופ טלארטשעצ ךיז טָאה םינּפ ןייז

 :ענּפָא ןעוועג טלָאװ תילט ןײז !עװ םרַאהעג דיד טַאװ סָאװ ןוא ---

 .טלציוועג רעשומ יד ריז טָאה --- ?ןסירעצ ןוא טצונ

 :עגנָא ךימ קידנעלכיימש לָאמַאטימ ןוא ןגיוושעג עלייוו ַא טָאה רע

 , .לברַא םייב ןעמונ

 .ירדנ לכ וצ רימ םימ םוק זוא תילס םעד םענ --

 !טשינ ךימ טעב סָאד !עקנישַאּפַאּפ ,ןיינ ---

 : ?סָאװרַאפ ---

 ךיא ...ןצרַאה םוצ טשינ רימ זיא סָאוװ ,סָאד ןָאפ טשינו ןָאק דיא ---

 .שרדמ תיבו ןופ ןדיי א רַאפ ןבעגסױרַא טשינ דיז {ַָאק

 סָאד ּפָא ליּפש .ןטלַאטשעג ערעדנַא קידנעטש רָאד טסליּפש וה ---

 | שרדמ תיב ןופו ןדייי א ןגעװטענײמרַאפ לָאמ
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 ױזַא תמא ןופ טשינ טסילפ סָאוװ ,סָאד טשינ לָאמנײק ליּפש ךיא ---|

 ...םיא זײװַאב ןוא םיא ליפ ךיא יו

 .רעמיצ ןיא טקוקעגמורַא ךיז טָאה רעו

 ךייח יכרדב חילצמ יז .רָאי ןטנוזעג ןטוג א בָאה ,דניק {יימי ,ונ --

 ריד ןלָאו ןדי .רשוי ןוא תמא ןופ !געוו יד ןיא זריפ טָאג ךיד לָאז ןוא

 | | | .ןמליש ,הלילח ,ןפרַאד טשינ

 קעװַא ,רעטומ רעד ןופ טײלגַאב ,זיא רע .טשוקעצ ךיִז ןבָאה רימ
 | .ירדנ ?2 וצ םילוח:תרמשמ ןיא

 ןפיוא רימ ייב ןגיל ןבליבעג זיא רוזחמ סרעשומ רעד :קוק ַא וט ךיא

 טשינ ךימ ןבָאה ײז .ןָאקלַאב ןפיוא ןפָאלעגסױרַא !יב ךיא .שיטביירש
 ןיא רוזחמ ןטימ קעװַא ךיא ןיב .טרעההעד טשינ ףור ןיימ ןיא ןעזרעד

 -- ןֹוא ןגעקטנַא סױרַא ריס רע זיא גנַאננײרַא םייבו .םילוח תרמשמ
 | י ...טשוהיחרַאּפ זייטש ןבילבעג

 בָאה --- םיא וצ ךיא גָאז --- רוזחמ םעד ןסעגרַאפ טָאה עמַאמ יד ---

 .טכַארבעג םיא ךיא

 | -- -- טכיזעג ןייז ןטכױלַאב טלָאװ הניכש ַא יװ ױזַא

 יד ךָאד זיא םאו בא דובכ .טסיב וד דניק ןדֿלַאג ַא רַאפ סָאװ = |
 | ןבָאה וטסלָאז ןרָאי עגנַאל .הדימ עטסנעש

 ;בנַאה ןייז ןָאטעג שוק ַא ,טרעדורעגפיוא ףיפ ,בָאה ךיא ---

 דנ לכ וצ ןײרַא םוק !ּפערט יד ףיוא ןיוש רָאד טסיכ ---

 | .םייײהַא קעװַא קיטסַאה !יב ךיא

 הנווכ רעד טימ שיש םוצ !עגנַאגעגוצ) ךיא ןיב ,רעמיצ:סע ןיא ןײרַא

 ןפימ ןיײטש ןבילבעג רעבָא ,הדועס ענעסירעגרעביא יד ןקידנערַאפ וצ

 העש 27 טעֹוװ רע ?ָאד ךיז טו סָאװע .טנַאה רעד ןיא ףוע ןופ ?גילפ
 יד ?תולח 'ד ?הרּפכ יד ןסערפ לעװ שיט {ײז ייב ךיא ןוא ...ןטסַאפ

 ךיא ?טסאפעג ךיא בָאה יצ ןָאט גערפ ַא ךימ רע טעװ רשפא ?5פרַאפ

 44 עקי-רעשייוו יד ןופ ךשמ ןיא ןוא רעלעש יד ךיז ןופ שקורענּפָא בָאה

 ;ץרַאה 'ַא ךָאנ לָאטיּפש ןיא קידנגעל ,ר ָאי קי פ גײ ה ךיא בָאה רָאי

 ריא כָאה רָאי 48 עקידרעירפ יד .גָאטײב 12 זיב זיולב טסאפעג ,טקרַאפניא

 ןרעטש עטשרע יד ןיב תושמשה:ןיב ןופ טכאפענ ןדנעטשמוא עלַא ןיא

 | .הליעג ךָאנ

 עג ייֵז ןבָאה ,םײהַא ןעמוקעג הליעג ךָאנ ןענעז רעטומ:רעטָאפ זַא

 -..דמַאז !מימ| ּפָאט ןיא טכיל ןכרוד זיולב ןטכױלַאב ןרעמיצ יד ןענופ
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 טימ !פורעגסיוא רעטומ יד טָאה -- ?רעטצניפ יֹוזַא סָאװרַאפ ---

 עשירפקעלע יד ןדניצוצנָא ןסעגרַאפ בָאה ךיא זַא ,קידנעניימ ,ףרוװהַאפ

 ,גנומביולַאב

 .פעפיצירטפקעלע יד ןרָאװעג עילַאק ---

 .ןפורעגּפָא דיז יז טָאה --- ןעשעג טשינ רימו זיא יו יוא ---

 יז ןפור סע רימָאל --- ?"?יפעגרָאפ,, ,??ײמרוארַאפ, ,ייקיטסימ,, ---

 תינעת ןכָאנ לעװש ןרעשצניפ םעד ןטערפַאב סָאד ...ךיז טסולג סע ןעמעוו

 רעטָאפ ןיימ --- םעיווקער םוצ ערוטרעוווא ןַא יװ זעמיקעגרָאפ רימ זיא

 .געמ ןעצ ךָאנ טבעלעג לָאה

 םיא טָאה סָאד ןוא דומע ןרַאפ החנמ טנוװַאדעג רוּפיכ;םוי טָאה רע

 -  ...תוחוכ עטצעל ענייז ןופ לסיב שּפיה ַא טסָאקעג ךיוא קפס ןָא

 2ּפָא טשינ םיא ןופ ןיב ךיא ןוא טעב ןופ ּפָארא טשינ ןיוש זיא רע

 | | ...ןטַארפעג

 עניימ רַאפ ןעזעג ךיא בָאה ,טעב ןײז ןבענ קידנציז ,געט עכעלטע יד
 םירש טרילרַאפ ,םורא ןייז זופ ךיז טרעטיײוװרעד סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןגיוא
 וצ וצ ךיז טקוק ןוא ןטייוװצ ַא רָאנ םויק ןייז ןופ טקנוּפ ןיא םירש דָאנ

 טימ ...םיא !קערש סָאװ ,םיא ןשַאררעביא סָאװ ,ןטסעװ עדמערפ עיינ

 :בלַאה ןיז ןוא ,לָאמַא יז ןופ רעװ סעּפע ,סָאװ סעּפע ףיוא טצילב לָאמַא
 ,גנושַאררעביא -- רעדיוװ ןוא דיירפ ןופ קנופ א טגירק גיוא ןשָאלרַאפ

 .קערש רעדיוו

 -- זהנוא זופ ךיִז טרעטייווחעד רע זַא ,ןטכוד ןבױהעגנָא ךיז טָאה רימ
 רע "קוק ,ףיש רעד טָא ןופ ךַאד ןפיוא קידנעיטש ןא ף י ש ַא ףיוא

 ענעשָאלרַאפ:בלַאה ןיוש עניײז ןופ ךיז שרעטײװהעד רעכלעוו ,גערב םוצ

 .ןטרעװ סעּפע ןעניפעג ,ןבעק סָאר קידנרילרַאפ ,ענייז ןגיוא יד ןוא ...ןגיוא

 | .תודוס סעּפע ןקעדטנַא ,ןברעוורעד ;ןתמא

 עכלעוו ףיוא ,םירקבמ עטכירעגמוא ןזיװַאב טעב ןײז יב ריז ןכָאה סע

 יד ייב יז !פורעגנָא ,טנעקרעד ןעמעלַא טָאה רע .טרַאװעג טשינ טָאה רע

 ..ײז טנעקרעד רע יצ ,םיא טגנערפ ןעמ םסָאװ ,טשודיחראפ ומכ ,ןעמענ

 ?עשַאמ ?טַאּפרָאד ןיא עלַא ןכַאמ סָאװ ?ןעמוקעג וטסיב ןעוו ?ייעקנילוי,

 ילס'האל:עקלע

 טכענ ,געפ ,ןהעש ןסעזעג ...טרערעג טשינרָאג םיא טימ בָאה ךיא

 יד טָא רימ ןופ קעװַא טגָארפ םיא וװ ,טייקטייװ רעד יא טקוקעג ןוא

 | ...'ףיש , ערַאבשכיזמוא -



 ןײזפסוװַאב ןוא ןליװ ןײמ ןָא יוװ ױזַא רימ יב ךיז טָאה לָאמ ןייא
 :ןסירעגסױרַא

 ;רַאפ רעדיוװ ךיס בָאה ךיא ,עלעפַאט ,זנורב רימ) ףיוא טסיב ---

 | ' ' ?מקיידלוש

 עגעעזעג טשינ עכלעזַא ץעגרע ןיא ןוא לָאמנייק ,ערַאברעדנוװ רָאּפ ַא

 ןיפ םיפש ַא טרעהרעד בָאה ךיא ןוא טקוקעגנָא גנַאל ךימ {בָאה ןגיוא

 :טייקיבײא רעד ןגעקסנַא טמיוװש סָאװ ,ףיש רענעי

 ?דניק ןיימ ,קידלוש וטסיב סָאװ ?זגורב ריד ףיוא ---

 ןפיוא ןלאפעג ןיא ּפָאק רעד ןוא טכַאמרַאפ ריז ןבָאה ןגיוא יד ןוא

 ?טנעַאנ םעד ןעמוקעג זיא ףוס רעד .ףוסו רעד !עוועג טשינ ןיא סָאד .ןשיק
 : ...גַאטרַאפ ןטס

 :טקעװעגפיוא ךימ טָאה רעטסעוװש:ןקנַארק יד

 : !רעטַאפ םוצ ןײרַא טייג ---

 ...ןגיוא עטכַאמרַאפ טימו קיאור ןגעלעג זיא רע .ןײרַא ןיב ךיא
 !דניקלַאז רָאטקַאד וצ ןפיופ זיוש ןעמו לָאז ?םיא םימ ןיא סָאװ ---

 | ...דניקלַאז רָאטקַאד קישיונ טשינ

 ..קערש טימ טקוקעגנַא יז בָאה דיא

 טשינ רעמ ןענעז םיריוטקָאד ;טגָאזעג יז טָאה -- טשינ טבעל רע --

 י | .קיטיונ
 זיא סע .רָאטקָאד יַא ןפורפיורא לָאז ןעמ ןענַאטשַאב רעבָא כָאה ךיא

 טכעל רע} :טקיטעטשַאב !זוא רָאטקָאד רעשירעטילימ רעגנוי ַא ןעמוקעג

 | ."טשינ

 זיא רע סָאװרַאפ דניקלַאז רָאטקָאד םעד טגערפעג רע טָאה ןטכענ

 עגליוו ךרוה זַא ,טרעלקרעד טָאה רענעי .ןביז רָאנ ,ריפ טָאטשנָא ןעמויקעג

 רעשידיי רעד ןיא ןעוװעג זיא ,דניקלַאז ,רע ןוא רסיק רעד זרָאפעגכרוד זיא

 .עיצַאגעלעד

 -- הלוח רעד טגערפעג טָאה -- ?םיא טימ טדערעג ריא טָאה ---

 ?המחלמ יד ןקידנע ךיז טעװ ןעוװ ?טגָאזעג רע טָאה סָאװ

 ?רעד ןיוש טָאה רע :טקידנעעג םיא רַאפ ךיז טָאה המחלמ יד ןוא

 .םולש ןטרעמשעגמוא ןופ טכיל םוצ טכיירג

 רעפיט ץלַא ןײרַא גָאט ןדעי שםימ ןענעז ,ענעבילברַאפ יד ,רימ רעיבָא

 .ןבעק ןפרעביושעצ זופ הלפא רעד ןיא
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 טאטע עק תטטטאט סט טיט סט טיט יה יי -.--.אמאמק הי יה

 לייט רעטייווצ

 גירק:טלעװ ןיא





 ןדיירפ ןוא ןעיינש רעװקסַאמ -1 -

 (ןלענַאיסעפָארּפ :רעטושּפ ןגָאז רשפא רימָאל) ןשירעפעש ןיימ ןיא
 ;ניוװ רענערַאלרַאפ רעטיײװצ רעד ןעוועג 1914/18 רעטניוװ רעד זיא ןבעל
 ןופ םישדח יד ףיוא ןוא 1011/12 ןופ ןטנװָא יד ףיוא רעבָא ,ןָאזעס:רעט
 טָאה המחלמ יד .ןעוועג ךעלנע טשינ רעטניװ רעקיטציא רעד זיא 118
 ענעי ןסַאלשענסױא טָאה סָאװ ,טלַאהניא זַא םימ  ןבעל סָאר טליפעגנַא
 ידכ ,ענליוו ןיא ץיז ךיא זַא ,קנַאדעג רעד .טײקנגָאלשרעד ןופ ןעגנומיטש
 ?עטקעווצ ןופ ליפעגנ א !פאשעג ךיוא פָאה ,רעטומ יד ןיֿפַא ןזָאל וצ טשינ
 :םוא ןעוועג יא קי ד נג ע ט ש ףיוא !ביײלברַאפ ױזַא רעכבָא .שייקיס
 ךיז ןביוהעגנָא ךיא בָאה ?טסָאּפ יקילעוו ןופ ביױהנָא ןיא ןוא דעקנעמ
 ?עס:רעטניוו ןקיטפנוקוצ ןפיוא טנעמעשזַאגנַא ןַא ןכוז עװקסָאמ ןייק ןביילק
 דעדָא ןטײװצ !פיוא ןיוש .גנַאל טשינ ןסעזעג ךיא זיב עװקסָאמ ןיא .זָאז
 ;נַא םעד .קסװָארדנאסקעלַא ןייק ןרָאװעג טרישזַאגנַא ךיא ןיב גָאט ןטירד
 רעזדנוא ןעוו ,געמ יײוװצ יד ןעקנַאדרַאפ וצ טַאהעג ךיא בָאה טנעמעשזַאג
 :עטשרָאמ יײוװצ טליּפשעג קירֹוצ רָאי א טימ טָאה עּפורש רעלָאּפַאטילעמ
 יא םלוע םייב !עמונעגסיוא בָאה ךיא ןוא ,קסוװָארדנַאסקעלַא ןיא זעגנוק
 --- רקיע רעד ןוא (טרָאבא ןופ ןברק, ןיא) "גרעבנײטש , ןוֿפ עלָאר רעד
 | ..."ןישזָאגַאר , ןיא

 ׁש טנעמעשזַאגנַא ןרעסיוא טאהעג טָאה העיסנ יד רעבָא
 נָא ןוא ןורכז ןיא ןבילברַאפ ןענעז עכלעוו ,ןבעל ןײמ ןיא ןטנעמ
 רָאװעג טבעװעגסיוא טשינ רעמ זיא סָאװ ףָאטש ַא טימ תונויער

 ;תיונוצ ,רָאי עלַא יוװ ריז ןענעז ?טסָאּפ יקילעוומ זופ רָאװ ס רעה ףיוא
 געט ענעי ןיא ןענעז .דנַאֿל ןצנַאג ןופ ןרָאיטקַא םנזיו רָאּפ ַא ןרָאּפעג
 :עּפמיא רעד ןופ רעדילגטימ יד רָאפנעמַאזוצ ַא ףיוא ןעמוקעגפיונוצ די
 רעטַאעט סניבָאלזענ ןֹופ ןינב זיא .טפַאשלעזענַײרעטַאעפ רעשירָאטַאר

 מ עפרַא

 טלי םענ
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 יװ רעמ לָאמ ייוװצ ךרעל רעדילגטימ טלמַאזרַאפ גָאט ןסיוועג ַא דיז ןבָאה

 ;שע ןענַאטשעג ןענעז םויה רדפ ןפיוא .ןעמעננײרַא טנָאקעג טָאה ןינב רעד

 ןגעװ עגארפ יד) :ןעװעג ןיא רעטשרע רעד עכלעוו ןופ ,ןטקינוּפ עכט5

 ןופ טסילָאפ םעד ,רעטאעט ןשירָאטַארעּפמיא ןופ טסיטרַא םעד ןעמענפיוא

 דילנטימ:ןרע ןַא רַאפ--- ,ןיּפַאילַאש שטיווָאנַאװיא רָאדָאעפ טעטסעיַאמ 'ײז

 | ."טפַאשלעזעגײרעטַאעט רעד ןוּפ
 ןעװעג ןיא גנוציז רעכעלרעייפ רעקיזָאד רעד ףיוא ןירעציזרָאפ יד

 ַא ני וװ ַא ס אנװָאלירװַאג ַאירַאמ --- יו ערעדנַא ןייק טשינ
 טימ ןוא גנונעההָא:גָאפ רעד ןופ טקנוּפ םעד טנעיילעגרעביא טָאה יז

 :טנָאזעג זָאנ ןרעטנוא עיצַאנָאטניא רעשישסירעשקַארַאכ ריא

 ןגָאזוצסױרַא ריז ןטעכעג טרעװ גַאלשרָאפ םעד ןגעק זיא'ס רעו --

 !ענובירט רעה ןופ

 :רעדיװ יז טְגָאז טייקליטש טונימ ַא רָאנ

 ךיא .גַאלשרָאפ םער ןגעק טרָאװ םוצ טשינ דיז טעדלעמ רענייק ---

 ?ןעגיפעג רעצימע ריז טעװ גַאלשרָאפ | ר ַא פ זַא ,ןָא םענ
 .רעטכעלעג ןײמעגלַא ןַא ןכָארבעגסיױא טָאה לאז ןיא

 ?גנומיטשּפָא רעד וצ ןטערטוצ ןביולרעד רשפא גנולמַאזרַאפ יד טעוװ --

 :ַאי עלַא ןופ טרעההעד ךיז טָאה --- !ןעמיטשּפָא !עטיב !עטיב --

 | ,ןשייז ןוא ןסור

 :ָאעפ זַא ,םעד ןגעק זיא רעוװ .גנומיטשּפָא רעד וצ וצ טערט ךיא ---

 דילנטימ:ןרע ןא רַאפ ןעמונעגפיוא ןרעו לָאז ןיּפַאילַאש שטיװָאנַאװיא רַאד

 ןײז ןביוהפיוא לָאז ,טפַאשלעזעג;רעטַאעט רעשירָאטַארעּפמיא רעד ןופ

 !מנַאה עטכער

 .ןביוהעגפיוא טשינ ךיז טָאה שנַאה ןייא ןייק
 .ַאניװַאס טגָאז !טמיטשעג טשינ רענייק טָאה ןגעק ---

 .רעפמנע רעד היורעד ןעוועג זיא !טנעמסידָאלּפַא רענוד ַא

 .לעטָאפ ריא ןופ ןביוהעגפיוא ריז טָאה ַאניװַאס

 ןיּפַאילַאש שטיוָאנַאװיא רָאדָאעפ זַא ,םעד ר ַא פ ןיא סע רע --

 רעשירָאטַארעּפמיא רעד ןופ דילגטימ:ןרע ןַא רַאפ ןעמונעגפיוא ןרעװ לָאז

 | .ןייטשםיוא לָאז ,טפַאשלעזעג:רעטַאעט

 .ןענַאמשעגפיוא זיא ,שטנעמ !ייא יו ,םלוע רעצנַאג רעד

 .ןדלָאמעג ַאניװַאס טָאה --- !קימיטשנייא ןעמונעגנָא ---

 .זואלּפַא רעקידנרענוד ַא ןכָארבעגסױא .טָאה רעדיוו

 :םורַאי ןטשרעגיוא ןופ לוק א ןטינשעגכרוד טַאה םיא
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 לײװ ,ןיטשפיוא טשינ ןענָאק סָאװ ,רעטרעדנוה ךיז ןעניפעג ָאד/ --
 .טשינ ןציז ײז

 .לַאז ןיא רעטכעקעג ַא

 :רעה ןיז לָאז ,"ןגעק , טנעה יד ןביוהעג טשינ ןבָאה יז דלַאב יו ---
 2עג ןרעוו יז .ייראפ, -- ןענַאטשעגפיוא ןטלָאװ ײז זַא ,ןענעמוצנָא טביוקפ

 ?נייא רעטולַאסבַא ןופ דליב ןבילוצ טנַאה עטכעה יד ןביוהוצפיוא ןטעב

 .םייקימימש

 ףיוא ןיא רעשרַאּפ ןיא ןסקַאװעגסױא ןענעז טנעה טרעדנוה רָאּפ ַא
 .ןיגבשרעטַאעט ןקיזיר ןופ ןסורַאי יד

 ןופ טסילָאס רעד ,רעטַאעט ןשירַאטַארעּפמיא ןופ טסישרַא רעד ---

 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא ןיּפַאילַאש שטיװַאנַאװיא רָאדָאעפ טעטסעיַאמ ןייז

 .טפַאשלעזעג:רעטַאעט רעשירָאטַארעּפמיא רעד ןופ דולגטימ:ןרע ןַא רַאפ
 .עיצַאװַא רעגנַאפ ַא ןיא רעביא !עײג !טנעמסירָאלּפַא

 רעד טימ גנונעװַאב ַא טכַאמ .טוניס עכעסמע סיוא סרַאװ ַאניװַאס

 .ףיוא טרעה ןוא ןטלַאהעגנײא טרעוו עיצַאװַָא יד .טנַאה

 ןופ טקנוּפ ןט:2 םעד ןענעיילרעביא רַאטערקעפ םעד טעב דיא ---

 .םויה רדק

 ,לטעצ ןופ טנעײל רע .ָאקַאטסַאװ טסישרַא רעד ףיוא שיוטש סע

 :טנַאה ןיא טלַאה רע סָאװ
 :רעטַאעפ רעשירָאטַארעּפמיא רעד זופ ןסילשסיוא ןנעװו ענַארפ יד,

 ;לעװ ,(.מ .א.--- ןעמָאנ םער טשינ קנערעג ךיא) רעלפופ םעד טפַאשלעזעג

 .רעגייז א ןענעבננ ןופ דשח ןרעטנוא טייפש רעכ

 גַאלשרָאפ | ר ַא פ = :רענדער יײװצ טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג טרעוו סע

 .גַאלשרָאֿפ | ג ע קי ןוא

 ?ײרַאפ, --- טרָאװ ַא טעב רעוו ---

 םיידיזערּפ סָאד ױזַא יװ .רענדעה עכעלטע ןפורענּפָא ךיז !בָאה סע

 .טשינ ךיא קנעדעג ,םענײא יז ןופ םמיטשַאב טָאה

 ?גַאלשרָאפ םעד | ג ע ק ןיא רעוו ---
 רָאנ ןעוועג ןענעז סע רעדָא ,רענייא ןעוועג דיא ןיב וצ טשינ סײװ דיא

 .טרָאװ סָאד ןעמוסַאב בָאה ךיא זַא ,סייוו ךיא .רענגעק

 ךיא .טשינ ךיא סיײװ רענרער:ייר ַא פ, רעד טרערעג םָאה סע סָאװ

 ...רעביפי ןיא יװ ,טירטפיוא ןיומ ףיוא טרַאװעג בָאה

 ןסילשסיוא ןגעװ ענַארפ רעד זיא טפאשרעוננעק יד ןדנירגַאב םוצ ---

 .יקסווערָאמ רעה טרָאװ סָאד טָאה (ינולּפ) דילגטימ םעד
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 .לַאז ןיא טייקליטש רעטיוט ַא ייב עגנובירט רעד וצ ןעגנַאנעג ןיפ ךיא

 רַאפ !רער ֹוצ םניוװעג טשינ ןיב ךיא !ןרעה ןוא ןעמַאד עניימ ---

 ןוא ןסיװעג ןײמ ןגָאװצסױרַא ךיז טסיושש רימ רעבָא ,עירָאטידיױא אזא

 זיא טפַאשלעזעג רעזדנוא ןופ דילנשימ ַא ןופ בוח רעד זַא ,גנונייצרעביא

 לַאפ םעד ןיא 1ענַאק סָאװ ,טפַאשלעזעג רעד ! ןופ ןקעוװצ יד ףיוא ןזײוװװצנַא

 .טלּפירקרַאפ ןוא טצעלרַאפ !רעוו

 טשינ ןרער ןבױהנַא ?עװ ךיא סָאװ ,ןקידקושטנַא ןזומ רימ טעװ ריא

 ןָא -- םגה ,רבחמ ןרעלוּפָאּפ ַא טימ טרעײנ ,רעטרעוו ענעגייא טימ

 ...רעלפוס

 ?יה ןופ קורדסיוא רעטכײל ַא לַאז ןיא טרעההעד ךיז טָאה סע

 | .מייקרעט
 עכעלרעסיוא יד ביוא ,סימ ,ןקידקושטנַא ןזומ רימ טעװ ריא ---

 ;עלרעניא רעד טימ גנַאלקנײא ןיא ןייז טשינ ןלעװ דיר עניימ זופ עמרָאפ

 ...הנווכ זיימ ןופ טייקרעביוז רעכ
 ןופ ךיז ןבָאה -- "ןייש יו ,,ָאװַארב , --- ,"ןיק , ןופ זיא סָאד , ---

 סָאד ןרעה טזָאלעג ןעמ טָאה םוידיזערּפ ןיא .ןפורסיוא ןגָארמעג לַאז

 ."ןרעמטש טשינ, ,"קיאוד , ;לקעלג

 :גוא טריטסיזקע סָאװ וצ !ןרָאיטקַא עשיסוה !ןגעלָאק !ןרעהו עניימ ---

 ;לביורטשעג ןציטש ?ענעלַאפעג ןפלעה וצ טשינ ביוא ,טפאשלעזעג רעזד

 ?גנוקקיװטנַא רעקיאור ןופ געװ !םיוא עטרעטנַאלּפרַאפ ןריפסיורַא ?עמ

 סע ןכלעװ ,דילגשימ רעד ?עכַאװש יד םומ ןבענוצ ןוא ןרערט ןשיװּפַא
 זיולב רָאנ טייטש ,ןעיר ערעזדנוא ןופ ןסױטשעגסױרַא ןרעװ וצ כָארד

 םיא לָאז עשז רעװ !מירש ןטכעלש םענעגנַאגַאב ַא ופ ד ש ח !רעטנוא
 ןיא ןענעז ?ליפיװ ןוא ?רימ טשינ ביוא ,טונימ רערעטיב ןייז ןיא ןפלעה
 ןכָאה עכלעוו ,ענעריובעג דעלדמעה ןיא ,עכעלקילג ןַארַאפ ןעייד ערעזדנוא

 ןיפ טסוװעג טשינ ?טיונ ןייק ןטילעג טשינ געװ רעײז ןופ גנַאפנָא ןיא

 :קילג ןֹוא עטַאז דצמ סנכערברַאפ ןופ דשח םעד ןגָארטעג טשינ ?תופידר
 ?עדרַא;גָאש רעזדנוא ןביױהעגנָא טנייה ןבָאה רימ ?עקיצרַאהגנע ןוא עכעל

 ...ןעניּפַאילַאש !עייר ערעזדנוא ןיא ןסילשוצנייא דובכ ןקידיירפ ןֹופ גנונ

 ןרעווש ןייז קידנענעק !זדנוא םימ ָאד טשינ םיא ןבָאה ריס סָאװ דָאש א

 רעטלַארטשַאב ןוא רעטניורקעג טציא !ײז ןופ ןּפַאפע עטשרע יד היוא געװ

 ןופ ץוש ןיא טרָאװ א טשינ טָאה רע יצ ;ןגערפו םיארימ ןטלָאװ ,טייקיפעט

 ןיא !עוועג רשוח ןעװו טשינ םיא ןעמ טָאה יצ ?טקעיבָא ןקיטנייה רעזדנוא

 ?רעגײז ַא ןענעבגג
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 טשינ ךיא ןיב ןבײרשַאב סָאװ ,סנױזַא ןעמוקעגרָאפ זיא רעטרעוװ יד ייב

 ןפיוא ןענַאמשעג טלָאװ ךיא יװ ױזַא טליפרעד ךיז כָאה ךיא ?יײװ ,תלוכיב
 .ךיור ןוא רעייפ טימ טײּפש רע תעב ,וווזעוו

 ךיא .ןבױוהעגנָא ךיו טָאה רעדליּפעג רעד סָאװ ןופ טשינ סיײװ ךיא

 ןסירעג טלָאװ יז יװ ,ױזַא ּפָאק ןרַאפ ךיז טלַאה ַאניװַאס זַא ,ןעזרעד כָאה

 טנַאװ סָאװ ,??רע טדער סָאװ,, :ןקילב עדליוו םימ טיירש ןוא רָאה עריא

 ילרע
 ?ארב , :ןפורסיוא ןוא !טנעמסירדָאלּפַא ןופ רענוד א טייטש לַאז ןיא ןוא

 רעמ טשינ רָאה ןוא ...טשינ ךיא ןָאק רעמייוו ןדער "!ץעידָאלָאמ ,, ,"!ָאװ

 .םגָאזעג םניימ בָאה ךיא .ןגָאז וצ סָאװ

 ןוא טרעביושעצ ,ןריולרַאפ ענובירט רעד ףיוא !ענַאמשענ ןיכ ךיא

 :רָאפ םעד ךיז טפרַאװרעטנוא , :רימ וצו טגָאז וװָאקַאטסַאװ --- טרעהרעד

 | *!רעציז
 ?ןָאט ךיא ףרַאד סָאװ ---

 .עניבירט יד ןזָאלרַאפ ---

 ןוא ןפנעמסירָאלּפַא עקידנרענוד רעשנוא עניב רעד ןופ ּפָארַא ןיב ךיא

 | :ןפורסיוא

 "!רענרער ןרעביא ריקליוו א רַאפ סָאװ *!ןקידנע םיא טזָאל ,, --

 יד טקירהשג רימ טָאה ןעמ ,ןעמַאד ,רענעמ ןעמוקענוצ !ענעז רימ וצ

 ןוא םענייק בָאה ךיא ...טקנַאדעג ,גנוסירגַאב ןופ רעטרעװ טגָאזעג ,שנעה

 רָאי 8 טימ לוש ןיא יװ ,טנָאמהעד דיז בָאה ךיא ...ןעמונַאב טשינ ךַאז ןייק

 טשינ בָאה ךיא זוא ,ןװָאטַאמלַאד טקידײלַאב --- ַאניװַאס --- יז טָאה קירוצ

 .דײשּפָא םייב טנַאה עטקערטשעגסיוא ריא ןָאטעג שוק ןייק

 בָאה טקידנערַאפ ךיז טָאה !סילשסיוא ןגעװ טקנוּפ רעד סָאװ טימ

 ןימ טָאה טריפעגסיוא זַא ,ךיז טכוד רימ .ןרעכיזרַאֿפ וצ ארומ ךיא

 טיהרעמ ַא ןגירק וצ הכלה ערעווש ַא ןעוועג טלַאװ סע .טקנופדנַאטש

 ףיוא ּפָאק ַא ןוא .ןכילשסיוא } ר ַא פ גנסמַאזרַאפ רעד ףיוא ןעמיטש
 םייב טעטירַאלוּפָאּפ יד ןרילרַאפ ןוא טַאהעג ַאניװַאס טָאה סעציײלּפ עריא

 :7 ַא װ ןיא .טַאהעג טשינ קשח ןיוק טמיטשַאב יז טָאה רַאפנעמַאזוצ
 .טקידעשעגנמוא השעמ רער ןופ סיֹורַא זיא רעלפוס רעד זַא ,ד על נ ײ- ש

 .קעװַא דֿפַאב גנולמַאזרַאפ רעד ןופ ןיב ךיא

 ייעקירעיורפ, א ךָאנ טליּפשעגּפָא ךיז טָאה געט ענעי עװקסָאמט ןיא

 | .ּפָאק ןעמערָא ןיימ םורַא עטכישעג
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 םיא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןוא ,טַאהעג הנותח טָאה וװָאכעשט אשימ

 טנעלפ עכלעוו ,רעטומ ןײז טנעקעג ךיא בָאהו ןרָאי:לוש יד ןופ .שיזיוװ ַא פימ

 :ַאנלערוא ןיא טפַאשדנײרפשסַאג רעטסמערַאװ רעד טימ ןעמענפיוא ךימ

 ןוא טפָא רעײז ןעמוק ייז וצ געלפ ךיא ןיהווו ,גרוברעטעּפ רעטניה -- ַאי

 טנעלפ ןוא ץל ַא זוא רעפיטש ַא ןעוועג זיא ַאשימ .געט עכעלטע וצ ןציזּפָא
 ןטשרע םייב עגַארפ ןיימ ףיוא רע טָאה ױזַא ...דעלציּפש ןָאטּפָא רימ רדסכ
 יַאנװָארטעיּפ ַאילַאטַאנ, :טרעפטנעעג רעטומ ןייז טפור ןעמ יװ ךוזַאב

 ןמלַאה ךיז רע טנעלפ ,ןדנעװ ריא וצ ךיז געלפ ךיא ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא

 ַארדנַאסקעלַא ...ןעועג זיא ןעמָאנ ריא ?יײװ ,רעטכעלעג זופ ןטיײז יד ייב

 .דניק שיר ַא ןיא יז זַא ,טלײצרעד טַאהעג רימ סטָאה רע .אנװָאנאװיא
 2נַאסקעלַא תעכ טדמשעג עילימַאפ רעצנַאג ןייז טימ ריז טָאה רעטַאפ רייא

 טָאה ָאד .ןדי רעטנזיוט עװקסָאמ ןֹופ ןבירטרַאפ טָאה רעטירדו רעד רעד

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא עװקסָאמ שוריג רעד ...טמיטשעג טשינ םעּפע רעבָא

 טפיופעג רעטומ ןייז ןיא "עיצַאלעװער , סעשימ טיול .ןרָאי רעקיצכַא יד

 :עג ןכוַאב ענימ תעב יז טלָאװ .רָא ײ ר ד ןופ רעשלע ןיא ןרָאװעג

 ;רעד זיא ,90 םורַא ןעוועג שלַא רעבָא זיא יז .29 רָאי ַא !ײז טלַא טפרַאד

 רָאי 20 החּפשמ יד טדמשענּפָא טָאה רעטָאפ ריא רעדָא זַא ,ןעננורדעג ןופ

 :ַאמשּפָא רעשידיי , סעמַאמ ןייז טימ השעמ עצנַאג יד רעדָא ,שוריג ןרַאפ

 ...תונצל םשל רעגניפ ןופ ןגיוזעגסיוא זיא "גנומ

 ַאװָאכעשט ַאנװָאנַאװיא ַאררנַאסקעלַא רימ זיא ןײז טשינ לָאז סע יװ

 ןהעש ןציױּפָא ריא טימ געלפ ךיא זוא קילב ןטשרע ןופ שישַאּפמיס ןרָאװעג

 טשינ .טייצ רעד ןופ ןעמעלכָארּפ:סנבעל יד ןגעוװ ןכרָאה ןוא ןלייצרעד ןוא

 רימ ןופ רעגנײ זיא ַאקשימ זַא ,טרעהעגסיוא ריא ןופ ךיא בָאה לָאמניײא

 רע טעז ןיזטכײל ווא גנולקיװשנַא ןייז טו ןוא רָאי 8 ַא טימ לכה דס

 ןיא װָאכעשש ַאשימ זַא ,ןרעװ טנָאטַאב זומ ייברעד ...ןוז ןיימ יװ סיוא

 ..קיזיפַאטעמ ןוא קיטסימ וצ טניונעג ,המשנ עמלקיװהַאפ ,עפיט ַא ןעוועג

 .ןזיװַאב טלוב סע טָאה געװ רעקידרעטייװ ןײז

 ?יתה , םוצ קידנעמוקנײרַא ,זעװ ,טשַאררעביא !רָאװעג דיא ןיב יװ ןוא

 יז ...ריק ןיא ןענופעג רעטומ !ײז ךיא בָאה ,ןװָאכעשט ַאשימ "ןטַאהעג:הנ

 :ַאב רעסייה רעקיטסול !ײמ ףיוא .רעטצנעפ םייב ?קניװ ןיא ןסעזעג זיא

 ןביילב ןפיוא לכיימש םענעשלַאהעגנײא ןסַאלב ַא ןעזרעד ךיא בָאה גנוסירג

 .ץרַאה סָאד !סירעגּפָא טָאה רימ .םינּפ

 ןַאשימ ןעזרעד ןוא רעמיצשסַאג ןטצוּפעגסױא ןיא ןײרַא ןיב ךיא

 ?ױצַאב יװ ןיטש ןבילבעג ךיא !יב ,יורפ ןייז םערָא ןרעטנוא קידנשטלַאה
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 :נײש ַאזַא ןעזעג טשינ ךָאנ כָאה ךיא זַא ,ןזיװעגסיוא ךיז טָאה רימ :טרעב
 .ץייר ןוא םייק

 ןומ טשַאררעביא ןרָאװעג ןיב ךיא ןוא טלעטשעגרָאפ רימ יז טָאה רע
 ;גנודלעמ ריא

 י ...!תֹוצילמ עגייד ןָא ןיקסװערָאמ !עק ךיא ---
 ןוא טנַאה ריא טקערטשעגסיוא יװ טָאה ?כיימש ןקידנלַארפש ַא טימ = |
 1 1 ;ןבעגעגוצ

 :אפ עסייה רעיא ,עקטסיזַאנמיג רעװַאלסָאנירעטַאקעי ַא ןיב ךיא --- |
 טרעדײלשעג רדסכ .ןעגנולעטשרָאפ ערעײא עלַא ףיוא ןפיוק געלפ ,ןירערער
 טקיליװַאב טשינ לָאמנײק טָאה ריא רעבָא ,עניב רער ףיוא ןעמולב) ךייא
 .טנַאה רעיא ןקירד דעלדנע ןענָאק וצ ןדירפוצ רעײז .ןבייהוצפיוא ײז

 םייב םגה ,רעטלַא רעד ןיא ןסעגראפ בָאה ךיא זַא ,ןייז הדומ זומ ךיא
 | וי .קיטײװ א  ןגיוזעג ךימ טָאה ןצרַאה

 :על ַאנלָא ןֹופ עצינעמילּפ עכעלביײל ַא ןעוועג זיא טייהנייש .עגנוי יד
 רעּפינק ַאנלָא ןסייהעג ךיוא טָאה יז ןוא .ַאװַאכעשמ:רעּפי גק ַאגװָאדהַא
 יַאנװַאהרַאנָאעל, טשינ רָאנ ,ַאװָאכעשט:רעּפינק --- ןיֹוש ךיוא םציא =
 | !אנװָאנישנַאטסנָאק -- טרעײנ

 זיא ,םליפ ןששייד ןיא ערעירַאק עסיוהג ַא טכַאמעג רעטעּפש טָאה יז = |
 ןיא ןײרַא טשינ ָאד טייג םע .ןרוגיפ עטסנעעזעגנָא יד ןופ ענייא ןרָאװעג
 :ַאק םשייהנייש רעקיזָאד רעד ןופ |גַאזניז יד ןרעדקיש וצ עבַאגפיוא ןיימ
 ןעועג זיא סע קידמעבענ יװ ,ןלייצרעד וצ ןעגנוווצעג רָאנ ןיב דיא .ערעיר
 ;לעװ ,טפַאששנַאקַאב רעקידהעטייו רעזדנוא ןופ ּפַאפע רעטשרע רעד ןיוש
 | .ןביױהעגנָא קידנצנעלג ױזַא ךיז טָאה עכ

 ,ןיגב רעד רע דיו .רעטַאעפ ןיא קעװַא רימ ןענעז טנוװָא ןטשרע םעד
 טשירטסױרַא ןיימ םוחַא םערוטש םעד טבעלעגרעביא בָאה ךיא ןכלעוו -ןיא
 רעד, טליּפשעג טָאה ןעמ ...?אפכרוד א רעדיװ ןוא .רָאפנעמַאזוצ ןפיוא
 ןיא יקצינדור רעליּפשיוש .ןקישכערּפ ןרעלוּפָאּפ ןטימ "רעװָאגַאד גינעק
 ןיא טייחנייש ןיימ ןבענ ןסעזעג ןיב ךיא :ףרַאש ןוא ץרוק .עלָאר;לטיט רעד
 :אטנאפסיוא טשינ ךָאד ןָאק ךיא .טעּפָארכעג ...ןוא רעטרַאּפ ייר רעטרעפ
 :ענ דלַאביװ ,קיטעמסַאק ןייק ןוא קיטעטסע ןייק ןוא קיטנַאמָאר ןייס ןריז
 טפרַאדעג טלָאװ טייהנייש ןײמ .שרעדנַא טשינ א י וז ַא זיא ןעש
 ;עי עקידרעירפ עריא בילוצ רשפא .םײהַא רָאפקעװַא ןוא ןביוהפיוא דךיז
 ;ּפָא יז ןיא --- תוביס ערעדנַא בילוצ רשפא ,ןקורדנייא רעװַאלסָאנירעטַאק
 :נַא עקידרעמייװ ריא ןעװעג ,אמתסמ ,זיא רעטיב יװ ןוא .ףוס ןזיב ןסעזעג

 שז =:



 ןיא טצעזעגנײרַא יז ךיא בָאה ,רעמַאעט ןופ קידנעײגסױרַא ,ןעװ ,גנושיומ

 רענייז רעד ?ייוו ,טשינ ךיא ןָאק יז ןטײלגַאב זַא ,ןדלָאמעג ןוא ןטילש ַא

 טשינ ידכ ןיקסווָאקנערטס וצ ןרָאפ ךיילג זומ דיא ןוא 12 רַאפ ץרוק זיא
 .סַאג ןפיוא ןביילב וצ

 ןוא טקידנערַאפ ךיז טָאה טפאשטנַאקַאב ןוא טפַאשדניירפ רעזדנוא

 ןיא ופָארטעג רעטעּפש ןרָאי יז בָאה דיא זעװ ,ןרָאװעג טײנַאב טשינ ןיא

 יד טשינ ןעקנעש ןֹוא טשינ ןסעגרַאפ ןעמַאד ע כ ל ע ז ַא :ןילרעב

 רעקידַארג290 .ַא טםייפש םע זַא ,םעד ןגעװ .רעביוצ רעײז וצ ייפלינכיילג

 יז טָאה ,ןעלַאהַאב וצ םיא ןופ ךיז וו טשינ בָאה ךיא זַא ןוא ,טסָארפ

 ןיא יז זא ,טכארשעג טָאה יז .ןטכארט טנַאקעג טשינ ןוא טכארטעג טשינ

 .םייקנייש ריא ףיוא טשינ ריגַאער ךיא ןוא ,ןייש יױזַא

 :וצ ,ןוא רעטייוװצ ַא ןיא ךיא ,טייז ןייא ןיא ןרָאּפעגקעװַא זיא יז
 טימ מָאה סָאלש רעד יװ טרעההעד ךיא בָאה ,רעיופ םוצ קידנרָאפ

 !סַאג רעד ףיוא ןבילבעג יב ךיא :טײרדעגרעביא ריז קַאנק ַא

 רעגניפ ַא שטָאכ ןקירר ןענַאק רַאפ טלַאצַאב טציא ךיא טלַאװ רעייט

 קיצרַאה ױזַא ךימ טָאה עכלעוו ,ַאװָאכעשמ ַאילָא רענייש רעגנוי רעד ןופ

 :ַאט -- טושּפ ,טרעּפמולענמוא יֹוזַא בָאה ךיא עכלעוו ןוא ןעמונעגפיוא

 :רַאֿפ ןֹופ דוסי רעד :ןלַאפרַאפ --- רעבָא .ןסױטשעגּפָא ךיז ןופ זָאלטנַאל

 טנעמָאמ רענעעזרַאפ ,קילבנגיוא רעטסַאּפרַאפ -- זיא קיטליוװ םענעריול

 ...ןרעקמוא טשינ !עמ ןָאק סָאד

 סָאװ טסוװעג טשינ ןוא סָאנ רעקיטכַאנ רעה ןיא ןענַאטשעג ןיב ךיא

 :צנעפ ןיא ןיקסווָאקנערטס וצ ליונק:ײנש א ןָאט ףרָאוװ א טוװרּפעג .ןָאט וצ

 ,ןטרעפ ןפיוא טניוװעג טָאה רע .קָאטש ןטײװצ ןיא טגנַאלרעד רעבָא ,רעט

 טלָאװ ךיא ?יײװ ,הנכס ַא ןעוועג זיא טנעמירעּפסקע םעד ןרזחרעביא ןוא

 ...ריװער:ײצילַאּפ ןיא ןלַאפעגנײרַא ףוס ?כ ףוס

 בשימ ריז ךיא בָאה ,קידנרעװ דימ ,ןוא ןײג טזָאלעג ךיז ךיא בָאה

 ןָאק ,קעווצ ַא זָא ןוא ליצ ַא ןָא ײג דיא יװ "טונ) יֹוזַא טקנוּפ זַא ,ןעוועג

 ..| ר ַא פ ךיא

 טָאה ,ןפילש ןטסעב:ןטשרע ןיא טצעזעגנײרַא ךיז בָאה דיא זַא רעכָא
 *?ןיהװ, !שכירעגמוא ןַא טימ טשַארעביא ךימ קישטזָאװזיא רעד

 :גכַאמ ,טגערפעגרעביא םיא ךיא בָאה --- ?טגָאזעג וטסָאה סָאװ ---

 ןוא טונימ ַא ןעניװעג וצ ידכ רוכיש בלַאה ,ןפַאלשרַאפ בלַאה ךיז קיד

 | .סערהַא ןַא ןטכַארטסיװא
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 :ענ טשינ ךָאד סע סָאה ריא ?ןרָאּפ וצ ןלױפַאב ריא טעװ ןיהווו ---

 ףרַאד ךיא .ןײרַא טלעװ רעד ןיא טַאלנ ןרָאפ טשינ ךָאד ןָאק ךיא !טנַאז

 טָאה רע :טעװעטַארעג זיא עיצַאוטיס יד .רעמונ ַא זוא סָאג א ןכָאה דָאד

 ."ןײרַא טלעװ רעד ןיא טַאלג) -- :טגַאזעגרעטניא רימ

 ..רעמונ םעד -- ךיא גָאז -- טשינ קנעדעג ךיא ---

 ?סַאג יד ןוא --

 !סַאג רעדײטָא ףיוא :ךיא גָאז --- ַאדשַא ---

 א ָאכָא ןוא ַאיַאקסרעװפ גָאר ןפיוא ןענַאמשעג ןענעז רימ

 יד ןיֹוה סָאד לעװ ךיא !ַאדיײה :ַאיַאקסרעװש ףױרַא ---

 .דַאיר ינפ

 .ןזײװנָא ר

 פמעפ ןיא ןָאטעג זָאל ַא ךיז זוא דחעפ סָאד זָאטעג ץימש ַא רע טָאה

 .םַאלַאג ןז

 ןלעװ סנקירעביא .טײצ בָאה ךיא !עלהמהב ןייד טשינ רעטַאמ ---

 טשרע רךַאד ןיא טציא .םייהרעדניא ןייז טשינ ָאז יװ ָאז םיטַאבעלַאב עניימ

 .סנייא בלַאה

 ?ענ ךיז ךיא רבָאה ,ַאיַאקסרעװש קע םוצ ןעמוקעג ןענעז רימ זַא

 :ץפיז א טימ טרעקעגמוא ךיז בָאה ןֹוא רעיוט ןיימ "ןכוז} -- טזָאל

 !ָאמשינ

 | : ....ַאקנַאװ,, !יימ טגָאז --- !סָארדרַאפ ַאזַא ---

 ןנירק טסעװ --- האצמה ַא |יײא רימ טפַאפ --- םיוא ךימ רעה --
 -- טגיוװ וװ גערפ ןוא ןרעיוט 4 עטצעל יד ןיא ןָא גנילק יג ."יַאשט ַאג,

 | !רעזייה יד טָא ןופ םענייא ןיא ןייז זומ סע ?ןימַאירעי

 .ןײג טזָאלעג ךיז ןוא ןטילש ןופ ןכָארקעגסױרַא ןיא ?עקנַאװ ןיימו

 .םיוא ךיז רע טיירד לָאמַא טימ

 םָאד ןריפקעװַא טשינ ,ןייז טשינ העש יד לָאז ,רימ טסעוװ וד ןוא ---

 ?זָאנ ןרעטמנוא ןופ דרעפ

 !ריד טימ ןיא טָאג ?ןייא ריד טלַאפ סָאװ ---
 סעּפע .קיטַאלג טשינ ָאד ןיא םעּפע רעבָא ,טסליוװ וד סָאװ דער --

 !הור רעד ָאד טרעטנָאלּפ
 .גערפ ַא םיא ךיא ומ -- ?םידש ןיא טסביולג וד ןוא ---
 ןײלַא ןעומ 1שטנעמ :ץפיז ַא טימ רע טגָאז --- םידש:טשינ:םידש ----

 .ןבעגוצוצ סָאװ טשינ ןיוש ןבָאה םידש זַא ,סנױזַא ןוא סעכלעזַא ּפָא
 !קילג ַא) ןענופעג טשינ ןרעיוט ריפ יד ןיא ךיז טָאה ןימָאירעי זיק

 .(?רענייא ַאזַא ךיז טניפעג'ס ןעוו ,דיא וט סָאװ

 .ַאקנַאװ ןיימ טנערפ ?רעפייוו זיא עשז סָאװ ---
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 זומ ריא .ןרעיוט יד וצ ןקוקוצ ךימ לעוו'כ .קירוצ םַאזגנַאל רַאפ --

 | .ןעניפעג םע

 ?ַאיַאקסרעװפ ףיוא זיא סָאד זַא ,רעכיז וטסיב ---

 ...רַאװלוב יקסטיקיג ףיוא ןרָאפ רימָאל !טכערעג טסיב !טרַאװ ---
 :םַאז, רעד ןיב ַאקסטיקינ רעביא ריצַאּפש םעד טכַאמעג ןבָאה רימ

 2םענ טשיג -- ןימָאירעי ןייק .ןרעיוטפ קילדנעצ א ןיא ןעגנולקעג .?ַאװַאמ

 :ןדלַאמעג ןדירפוצמוא שזָאראטס רעד טָאה םענייא ןיא .ןענ

 ןפױא המחלמ רױֹהנָא ןופ ןיא !ימָאירעי !ךיז ןפָאלשעגסיוא ---
 .טנַָארפ

 ?רעטלַא רעד ןוא --= |

 .קירוצ רָאי 2 טימ ךָאנ .ןברַאטשעג ---

 | | ?עילימַאפ יד ---

 .ףרָאד ןיא קעװַא רעדניק עדיב טימ בייוו ןייז ---

 .ןיהַא רעדיװ רָאפ --- דיא גָאז -- איאקסהעווט ףיוא טרָאפ זיא'ס ---

 | ...ןווורּפ רימָאל

 "שעיװָאסרָאג, רעד טייטש טנגייה ווו ,לָאמקנעד סוועלעבָאקס !געקטנַא |

 רעלָאּפָאטילעמ ןיימ טניוװעג עדרַאסנַאמ ַא ןיא קָאטש ןטפניפ ןפיוא מָאה

 .װָאששַאגישז רבח

 -- ןײג ןסָאלשַאב ךיא בָאה ןטילש ןיא ןרירפ העש רָאּפ א רָאנ

 ךיא לעװ ,ןבעגנייא טשינ ךיז םעוו'ס ביוא ."טגַאװ רעד זיא ּפָאק ןפמימ,

 ..ןַאמשילש רעדנַא ןַא טימ "ןענימַאירעי ןכוז , ןיימ ןביױהנַא

 :קנער םער קידנעעוהעד ,ןָאטעג ײרשעג ַא ךיא בָאה !טרַאוו ---

 !טונימ רַאּפ ַא טרַאװ ,ייטש .ןגעקטנַא ָאד טָא ןייז זומ םע --- לָאמ

 ןוא ,רעטײװ סָאװ דניז ןופ !ײרפַאב ,ּפָא ןיוש דימ זָאל ור -- = |

 טנעה יד שימ סידנּפַאלק ,ןעגנוזעצ ךיז קישטזָאװזיא רעד טָאה --- רושּפ

 י- .ןעמערַאװהעד וצ דיז ןרעטכוש ענייז רעביא

 ןיא ןָאטעג ײּמש א טָאה רע .עבפמ. ַא טגנַאלרעד ; םיא .בָאה .ךיא; |

 .טמלצנרעביא ךיז ןוא טנַאה
 !וג ?סָאװ ?קזוח ַא !ןגרָאמ ףיוא .(*.ןישטָאּפ ןיימ ךָאד זיא'ס --

 !טנוזעג ןייד רַאפ סוכ א ןכַאב ןיוש טעמ ..אדוק שטָאכ ץירּפ ַא !טנוזעג יז

 םוצ קעװא ןגיוב ןופ ליפ ןיא לדחעפ סָאד ןָאטעג ץימש ַא טָאה רע

 סָאװ ,טײקגסָאלשטנַא רעד טימ ןעמונעגנָא ךיז בָאה ךיא ,דַאיר ינמָאכָא

 | .ערוטנַאװַא רעטסיירד רעדעי ןופ יאנת רעטשרע רעד זיא

 .עמַאננײיא עטשרע )5
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 :עג ךיז טָאה םורַא טונימ ַא ןיא .רַאציײװש םוצ !עגנולקעגנַא בָאה'כ

 ,וכָאל :ןשַאט ןשירטקעלע ןַא םימ ןטכיױלַאב רימ טָאה רע ןוא ריט יד טנפע

 ?ןעמעװ וצ ?רנא טגיליװַאב סָאװ ---

 ?ןײלַא זיא װַאשטַאגישז :רימ םגָאז ---
 רע טָאה ריט יד ןסילש !כָאנ ...ןרעכיזרַאפ טשינ ךייא ןָאק ךיא --

 | .ןזיװַאב טשינ ריז
 :ןייז ךרוד טײלגַאב ,קעװַא ןיב ןוא ?בֹור ַא טגנַאלרעד םיא בָאה ךיא = |

 / .*?ָאװטסלעטַאיס עשַאװ ,וירַאדָאנַאלב עשיעינרָאקָאּפ

 .ןעגנולקעגנָא רעדיװ ךיא בָאה םורַא שונימ ײװצ ןיא

  ןװָאשפַאגישז ֹוצ ףורַא רָאפ ךיא ,?בייט ןיימ ,סיוא ךימ טרעה ---

 ךיא לעװ םורַא טונימ ףניפ ןיא ביוא .ףניפ םונימ ַא ןטרַאװ ךייא טעב ןוא

 ןביילב לעװ ךיא .ןפָאלש ןגייל קיאור ךיז ריא טנַאק ,ןרעקמוא טשינ ךימ

 ?רושזיד םעד ריא טייב ןעװ ...גָאפײב 12 םורַא זיב םיא ייב

 .ירפרעדניא 9 ---
 ןוא ןביוא ףױרַא רימ טימ טרָאפ .ןעז טשינ רעמ ךייא דיא ?עװ ---

 .ןפרָאד טרַאװ
 -- גנולק ןטשרע ןכָאנ טנפעעג טָאה ווָאשטַאגישז
 ןרעטגיה טשינ וטסָאה טכעלשעג םעניש ןײק ?ןײלַא טסיב ---

 ?רעיטרַאּפ
 סמענ ןענַאװנופ !ַאמפַאט !ןָארעציצ !רבח !דניירפ !אשויראמ --

 ךיד ךימ יירפ !םייח רעכעלדירפ ןיימ זופ לעװש ןפיוא טסירגַאב ײז ?ךיז

 .םענעטעכבעג טשיג ןוא ןטכירעגמוא ןַא םגה .ןעז ֹוצ

 סע טגָאזעג ךיא בָאה -- ןװָאשטַאגישז ייב ןביילב לעװ דיא ---

 ;דיירפ סװָאשטַאגישז טימ טלַארטשעג טָאה סע םינּפ סנעמעוו ,רַאצײװש

 .ור רעטרעטשעג רעיא רַאפ הפסוה ַא ךָאְנ ריא סטָאה

 | רענעלעג ַא וצ ןרָאװעג !ביוהרעד ןיב דיא .ןעקנוזעג ןיא טפיל רעד
 | ןעײנש י יד רעביא !טילש ןיא העש ייווצ יד ךַאנ .רעמיצ ןטצייהעג ַא ןיא
 !ריירפ רעטולַָאסבַא ןופ ?יפעג א ןעוועג סע זיא

 רעכעקדנײרפשסַאג ןיימ טָאה -- ,ןַאפ שוק ַא ךיד ךימ זָאל --

 ;וצ ; ןפיוא ךימ בָאה ךיא -- לטנַאמ ןיימ קידנעגנעהפיוא ,טגָאזעג סָאבעל

 ןליײיצרעד וצ ןזיװַאב רָאנ ןוא !ּפומשכורד ריד וצ טנַאקעג טשינ רַאפנעמַאז
 ךיוא -- ענובירט רעד ןופ ןענעשרד רָאנ טשינ טסנָאק וד זַא ,ךיז םורָא

 2נָאק ןייק ןביירש וצ ןלייא טשינ ךיז טסלָאז וד ..."ןענישזָאגָאר ,, ןליּפש

 םוצ זָאטעג ביוה ַא ךיד טָאה רָאפנעמַאזוצ ןפיוא טירשפיוא ןייד .טקַארט
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 2:ײרַא טסנַאק ."ןיק , ןופ עטַאמיצ יד ןוא ,עקרעדורב ,קָאטש ןפשרעביוא
 ?םֹוא רעכעלנייװעג ןייד טימ טשינ סע סַאּפרַאפ ,לבור 800 ןַא ןיא ןרָאפ

 .ןכַאז יד ןיא טײקנפלַאהַאב

 ןיקסװַאלאטיַאװ וצ ןבירשעגרעטנוא בָאה ךיא ,טסַאּפרַאפ ןיוש ---

 .290 ףיוא
 !רעטַאעט:רעמוז ַא ךָאד זיא'ס ?קסוװַארדנַאסקעלַא ---

 ןוא ןָאזעכרעטניװ ןפיוא ןינב א טיובעגסיוא טָאה יקסווַאלאטיָאוװ ---

 !ןדער טשינ םעד ןגעוװ רימָאל

 !קסַאקרעשיָאװַאנ ןּפַאכ טנעה עדייב טימ טעװ ךיד :רענעגושמ ---

 | !װָאקרַאכ --- וליפא !װַאטסָאר

 2שזָאװַארּפ !ײק טשינ בָאה ךיא !חומ םעד טשינ רימ ירד ---

 ַאווטסלעמ

 ןפיוא טלעטשעגקירוצ ןוא לױמ םענעפָא זַא טימ ןבילבעג ןיא רע

 .ימ זָאלג ענעקָאגעגנַא סָאד שיט

 !הקלק עקיזַאד יד דעדיוו ---

 ישזָאװַארּפ בָאה ךיא ןעוװ !הכרב ַא סע זיא טונימ רעקיטציא ןיא ---

 ענײד טרעהעגסיוא טשינ ,ריד יב ןסעזעג טשינ ךיא טגָאװ ,ַאװפסלעט

 עג רעקיטכיל ןייד ףיוא קידנקוק ,ךיז טיירפעג טשינ ,םירוביד עקיצרַאה

 .טלַאטש

 ךיז טגײלעגרָאפ רימ טָאה רע .טעב ןייא ןענַאמשעג ןזיא רעמיצ ןיא

 ןסיורג ןפיוא רעגעלעג ןטייווצ ַא דיִז רַאפ ןטיירג זעמונעג ןוא ןגײלקעװַא

 | .טנאוו רעד ייב טרעפוק

 ןזָאל טשינ רימ טעװ רע בוא זַא ,ןדכָאמעג םיא בָאה ךיא רעבָא

 .ןבעגעגכָאנ טָאה רע ..קעװַא ףכית ךיא ײג ,טרעפוק ןפיוא ןניל

 .ָארויב זיא קעװַא ןוא 12 זיב ןפָאלשעגסיוא קַאמשענ ךיז ןבָאה רימו

 רעט:9 רעד יא יװ ,טכידעג ױזַא טשינ ןעוועג זיא עסַאמ:ןשטנעמ ירד

 :ַאב יירפ קיסעמשינטלעהרַאּפ דיז טָאה ןעמ .טסָאּפ יקילעוװ, ןופ ךָאװ

 .לַאז ןסיוהג ןרעביא טגעוו

 :רעכיא םענעגנָאמוא ןרָאװעג ןוא !עזרעד ךימ טָאה יקסווָאלַאשיאװ

 : : ...משַאר
 םעד 1כערכ ?ָאד ךייא טלַאה סָאװ ?ןרָאּפעגקעװַא טשינ טנעז ריא ---

 ' !ןביולרעד טשינ ךייא ךיא לעוװ טקארשנָאק

 ןטימ תוכייש ןיא ןפנעמעלּפמָאק רַאּפ ַא טרעהעגסיוא ךָאנ בָאה ךיא
 ךימ טָאה יז זַא ,ןָאפעג גָאז ַא רימ טָאה אנוװָאלװַאּפ ַאנלָא .רָאפנעמַאזוצ
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 ןופ פש שַאררעביא ןרָאװעג זיא ןוא ?*עלעפעש ?יטש , א רַאפ ןטלַאהעג דימת

 ...םייקטסיירד ןוא ילפ ןשירעלדניװשּפַאק |יימ

 ןפוא אזַא !דנ ירפ רעגנוי ןיימ ,קיטכיזרָאפ ןגעווטסעדנופ טייז ---

 ..ןײרַא טנורגּפָא ןיא בור סָאד טריפ ןעמיווש ןופ

 מע רעקיטסול א ךיוא טליּפשענּפָא ןגרַאמירפ םענעי ךיז טַאה סע

 ןכלעוו ,ףָאטש ןשיזיוצנארפ ןופ גוצנָא םעגיורב ַא ןגָארטעג בָאה ךיא .דָאְז

 .גנוקרעמַאב א ןָא טזָאלעגכרוד טשינ םַאה שטנעמ ןייא ןייק

 2נכאל עיולב ןוא רָאה עדנָאלב טימ זיר ַא ּפָא ךימ טלעטש לָאמַא טימ

 ףיוא "עּפַאל, עטכער עקישכעמ ןיז טגײלעגפורַא טָאה רע .ןגיוא עקיד

 ?1טכַארטַאב ,ןוא ךיז ןופ טירש א ףיוא טקורענּפָא ךימ טָאה ,רעטלוש ןיימ

 =?סיײנעג סע וטסָאה וווע :ןָאטעג גערפ ַא ,סיפ יד ןיב ּפָאק ןופ קיד

 | !ענליו ןיא ---
 ?דויי ַא טסיב ---
 !אי הב

 ?םע ךיז טמענ ןענַאװנופ !ןושל:שיסור ַאזַא טימ ענליוװ ןֹופ דיי ַא ---

 !רערעל עטונ טַאהעג ןוא !ךרַאז?טָאג א ---

 ןפיוא ןעועג .ןליצרעד טײל סָאװ טרעהעג !ןיוש ךיד ןעק ךיא --

 טסעוװ .ןבַאה רימ ןפרַאד עכלעזַא .רענייב טימ גנוי ַא טסיב .רָאפנעמַאזוצ

 שימיװעיַאלָאקינ יַאלָאקינ ןיב ךיא ?קסַאקרעשסָאװָאנ ןיא רימ וצ ןרָאפ

 .וועלעטיאַארטס

 !ןבירשעגרעטנוא ןיֹוש ךיא כָאה סנטשרע רעכָא ,ןרעג רעײז ---

 לןיהווװ ---

 .קסווָארדנַאסקעלַא ---
 .לַאז ןקיזיר זופ זבלעוועג יד רעשנוא טגיילעצ ךיז טָאה רעטכעלעג ַא

 ::וא טסעװ !ַאנװָאלװַאּפ ַאגלָא וצ םוק ?סָאװ יצ ,טָאידיא ןַא טסיב --
 ;ווד .טאדידנַאק ןקיסַאּפ רעמ ַא ןבעג ךיא לעװ רָאטקעריד ןייד .ןביירשרעט

 :רעשסַאװָאנ וצ רעמ שגנַאלַאב ןושל שיסור ןוא םויטסָאק רעשיזיוצנַארפ

 ...ַאכ:ַאכ:ַאכ ...קסװָארדנַאפקעלַא וצ יװ קסַאק

 בָאה ךיא .רענייז ןיא טנַאה ןיימ קידנטלַאה ,ןײג טזָאלעג ךיז טָאה רע
 .טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז

 !שומיװעיַאלָאקינ יַאלָאקינ ,ץלַא טשינ רָאנ זיא סָאד ---

 -- קידנריטנעצקַא ,ןפורעגסיוא ןדירפוצמוא רע טָאה ?רָאנ סָאװ ---

 .*סָאװ

 !טכער:ןיווװ ןייק טשינ בָאה ךיא ---
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 !געס יײװצ ןיא ןדמשּפָא ךיד לעװ ךיא !ןטײקשירַאנ ---

 !שטיװעיַאלַאקיג יַאלָאקינ ,טשינ ךיוא רָאי יײװצ ןיא ---

 טקוקעגנָא ךימ ןוא סנַאה ןיימ טזָאלעגסױהַא רע טָאה טציא שרע

 .קילב ןגנערטש ןטסנהע ןַא טימ

 ?סָאװרַאפ ---
 :ָאקינ ,ןרעלקפיוא טשינ דניװשעג ןֹוא טכייל ױזַא רימ ןלעװ סָאד --

 .שמיװעיַאלַאקינ יאֹ*
 !ױזַא ביוא ,רָאי עצראװש ידלַא וצ יײג ---

 .ענליװ ןייק ןרָאפעגקעװַא ךיא ןיב טנוװַא ןקיבלעז םעד
 רערעװש ַא פימ טעב יא טזָאלעגרעביא טַאהעג ךיא בָאה רעפומ יד

 טאהעג גָאט ןדעי בָאה ךיא .טנעה עדייב ןיא ןעקנעלעג יד ןופ גנודניצשנַא

 טליפעג ווירב יד ןיא ןוא דנַאטשוצ סרעמומ רעד ןגעװ יורפ ןיימ ןופ וירכ

 ...טַאלג טשינ סעּפע ןיא ןטרָאד זַא

 גיוא רעטומ רעד טימ ןבילבחַאּפ ןוא םייהא ןעמוקעג ןיב ךיא זַא
 עזַארפ עשגָאזעגסױרַא:ליטש ,עצרוק ַא טרעטישרעד ךימ סָאה ,גיוא ףיוא

 :ןּפיל עריא ףיוא

 ךיא !ןילַא ןעננא טימ טשינ ךימ זָאל --- ךיד טעב ךיא ,דניק ןיימ --

 עכלעוו ,עירעטסימ רעפיפ  ַא ןופ ביױהנָא ןַא זיא סָאד .ריא רַאפ ארומ בָאה
 ּפַאטע םער ףיוא .ןעלקיוורעדנאנופ ךָאנ זיא סע ןעװ ר ש פ א ןלעװ רימ

 רעד ףיוא עזַארפ יד זַא ,ןבעגוצ רָאנ ךיא ?יוװ גנופייצרעד רעזדנוא ןופ

 :רַאפ:בלַאה ןוא םינּפ ןטרעטַאמעגסיױא ןופ טכיל ןיא {ּפיק עסַאלב םרעטומ

 דהַאקַא ר ע סט ײ וװ צ ַא רימ רַאפ ןעוועג זיא סָאד --- קילב םענעשַאל

 י'?דניק ןיימ ,קידקוש ומסיב סָאװ,, :סרעטָאפ ןכָאנ
 2נעגנאגראפ רעפטייוו ןופ ןוויטָאמ ריז ןיא ןגָארפ ןביױוהעגנָא בַאה ךיא |

 ךיא ןעװ טליּפשענּפָא ריז ןבָאה סָאװ ,ןשינעעשעג !יא ןטכַארטנײרַא ,טייה

 :ירפ ןֹופ ןטסַאל טליפרעד בָאה ךיא .ןעוועג טשינ טלעוװ רעד ףיוא ךָאנ ןיב

 תובאח :קוסּפ רעד ןגלָאפרַאפ זביױהעגנָא טָאה ךיס .רעקיקדנעצרַאי עקידרע

 עביל עטקיטײװעגנָא טייהדניק ןופ ןיימ .הניחקת םינבה יגשו רשכ ולכאי

 | ..טקיטייוװשגנַא רעמ רָאנ ןרָאװעג זיא רעטומ רעד וצ

 זיולב טשינ ןבעק םָאד ןריקַאטַא ןביױהעגנָא המחלמ יד טָאה םורַא ןוא

 ערַאבלשיממוא ןיפ םיטילּפ ךרוד טשינ ןוא ןטלַאּפש;סגנומײצ יד ןופ

 .טנָארפ םיב טרַאה ןעוועג ןיוש זיא ענפיוו -- ןטיבעגטנַארפ
 ערעזדנוא ףיוא ןטיש !ביױהעגנָא !יוש ךיז ןבָאה רָאיבלאה ןטיײװצ ןיא

 .ןעמייה ערעזדנוא ןופ ?ניצ ןוא סעקלאב יד ּפעק
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 שוריג רעד ןלַאפעגּפָארַא ןעלמיה ערָאלק ןופ רענוד ַא יװ זיא תועובש

 | 0 ...ענוװָאק
 !עטכישעג ר ע ש י ס ו ר ןופ לטיּפַאק רעכעלרעדיוש ַא ןיא סָאד
 רעבירַא ןענעז תולייח ענײז תעב ,ףירגנָא סאנוש ןופ ןערב םצע ןיא

 רעדעי ןעוװעג קיטיונ ןיא םע ןוא ןסײרּפײהרזמ ןיא ץענערג עשיכור יד
 :טקטּפיה !טשרעביוא ןופ באטש רעד טיג ,עמרַאפטַאלּפ עדעי ,ןַאנַאוװ

 ןצנַאג ןופ ןלָאז העש 48 ןופ דשמ ןיא זַא ,גנונעדרָארַאפ א סיױרַא רידנַאמ
 ןופ--םַאנסיױאןַָא } - = ע 9 ַא ןרעװ טרעטיײוװחהעד םיבעג:ץענערג

 יד ןופ סױרַא טפרַאװ ןעמ ...!רעטלע ןטספיט ןופ םינקז זיב רעדניקגיוז
 :עג ןופ סױהַא טיצ ןעמ ...ןטנעמַאקידעמ ,טנאיוָארּפ ,עיצינומא ןענָאגאוו

 טימ סעיגיל:ןַאבנזײא יד טמשנרַאפ ןעמ ןוא ןענָאגַאװ רעטרעדנוה דיורב

 ' ...םישוריג רעטנזיוט=רעטנזיופ

 :ײעּפ םואעד םעווק , :טגָאז טרָאװכירּפש עשינײטַאל עשיסַאלק סָאד
 רע טמענ ,ליוז !טכינרַאפ טָאג ןעמעוו ...?טַאטנעמעד סואירּפ ,טלוװ ערעד

 ןָא זיא טיבעג:ץענערג ןופ ןדי יד טימ השעמ יד !לכש םעד ּפַא רעירפ

 סָאװ ,טכַאמ רעד ייב לכש םענעמונעגּפָא ןופ םָאטּפמיס ַא ןעוועג קפס םוש

 .דנַאלסור ןופ תולרוג יד טמיטשַאב ,טָאה



 טליּפש עמ -- ןוא טגניז עמ ,טלגַאװ עמ .דד

 ןיא תועובש גָאט ןטשרע םעד ירפרעדניא ףלע םורַָא קידנעײגסױרַא

 וששנעמפ רעטרעדנוה ריז ןעיצ ןַאב םוצ זַא ,ןעזרעד ךיא בָאה ,סָאנ

 טַאה סָאד .דעלגירק ,רעשעלפ ,קעז ,סעקישָאק טימ --- ןעיורפ םנטסיימ

 ענעמוקעגנָא יד רַאפ ןיּפש ןגָארפעג עגליוװ ןופ גנורעקלעפַאב עשידיי יד

 1 :עֶז םִנ עיניפ:ןַאב עטשרעטניה יד ףיוא .ךעלשעטש עקימורַא ןוא ענוזָאק ןופ

 8 :רַאפ גנערטש ןעמ טָאה ןטרַאד ןופ רעכַא ,ןענָאלעשע יר ןענַאטשעג ןענ

 .ןײרַא טָאטש !יא ןוָאלוצסױרַא ןצעמע , ןטַאב

 וי - טאלב ןייק טשינ -- ןעזרעד ךיא בָאה --- ןענַאלעשע יד טָא ןיא

 ענק שוריג) :לּפעק ןרעשנוא ןרעוו ןבירשרַאפ ףרַאד סָאוװ ,סקנּפ

 ַא ,שינעלגָאװ רעקירָאיטנזױטײװצ ןופ ּפַאטע ןַא רַאנ -- '"ה"פרת

 ;נַאװ ַא ךָאנ !רעװט רעדָא קסנעלָאמס ןייק ענװָאק ןופ טשינ -- "ןָאלעשע ,

 ,ענליוו ןיא ,טנייה .ףוס:ןיא םוצ ?בב ןוש ,רושא ןייק םירצמ ןֹופ --- גוצ:רעד

 רעלגירק טימ) טשרוד םעד ןשעל יז זוא ןוז יד גוצ רעײז רעביא טנערב

 ןופ ןעינש ּפעק ערעײז רעביא ךיז ןטיש ןעוטץעגרע ןוא ווטץעגרע ;ךלימ

 :רעויבעצ ןלעוװ ווײשרעדנַא ךָאנ ןוא סעכורעװַאז:רעטניװ עטעוועשובעצ

 טעװ רענייק ןוא רענייטש וופ לובמס א ייז ףיוא ןזָאלּפָארא !עלמיה עט

 | ק ' ב ײ א, -- ןֹופ גוצ רעד ןיא סָאד .ןקוקמוא טשינ יז ףיוא ךיז

 !י"ר וו

 יי

 ערעײז ןופ ןרָאװעג טלצהַאװעגסיױא ןענעז םיטַאבעלַאב רענוװָאק

 סָאװ ,םָארטש א ןיא סע ,המחלמ רעד !ופ דָאזיּפע ןַא זיא סע ...ןעמייה
 | ַא ר ע בָא ..םייוניע ןוא ןרערט עריא ןופ םי ןיא ןײרַא טסילפ

 זופ דָא ר ב ר עד טָא יװ ,הע ט ײר ב רוע ישי !א
 זופ גָאט םענעי רימ טָאה םיצשות רענװַא

 ליב סָאד ןעזע גסיוא ונית רות ןת מס ןמז

 .טײ קט לג ַָאװר אפ דעש יד ײ ןופ

 :} י-- ידיד 9
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 בָאה ךיא :ײ ז-- !געװ טשינ קידנטכאהט ,ןאב ןֹופ קעװַא ןיב ךיא
 ןופ ןשינעפיט עטספיפ יד ןופ טָאה דימס .ז ד נו א  ןנעוװ -- טכאהטעג

 :הלאש יד טרעבנעעג ןריהעג ןופ ןעפקניוו עטסהַאבליפ יד וצ זיב ןסיוועג

 ?רימ ?ר י ס "?רימ ןענעז רעוו

 רענליוו יד זַא ,העידי א ?ײרּפשרַאפ ךיז טָאה םורַא געט עצרוק ןיא

 ךיז טָאה טָאטש ןיא ...רעגװָאק יד יו לרוג רעקיבלעז רעד טראוורעד ןדיי

 זיא רָאפַאנרעכוע םֹוצ ..הללי א ןעמייה יד ןיא ,קינַאּפ א ןביוהעגנָא

 ןןעװעג ןענעז ןסַאנעלעד  יײיוװצ זא ,קנעדעג ךיא :עיצַאנעלעד א קעװַא

 ...ועיאילעב ...ןוא שטיװַאמינוב

 ףיפ יד ,ןרעװ טריטָאנרַאפ --- ייברעד ןשלַאה רימ זַא --- ,זומ ַאד

 ר ַא י ר ע װ --- רַאטַאנרעבוג רעד רעכלעוו םימ ,גנוטלַאה עכעלשטנעמ

 ןכָאה רימ .טײלגַאבסױרַא ןֹוא ןעמונענפיוא עיצַאגעלעד יד טָאה -- ן| י ק

 ריס ןֹוא ,ןדנוא םֹורַא תועשר ןגעװ ןדער ֹוצ ליפ ר ע ײ ז{ עכט יד

 ןופ ןָאפ ןפיוא סָאװ ,טייקכעלשטנעמ ןופ !לַאפ יד גהַאק רעײז {ריטַאנ

 ,ןרעוז טריפָאנראפ יאדווא ןוא 'אדווא ןומ טייקשילאיטסעב רעטעשוויעצ

 יד ןבע? ,םוקמוא ןוא ןכיור ןשיװצ ,םירבק ןוא רעטייש ןשיװצ ?יײו

 סָאװ ,ס ש ) ג ןופ סנּפָארפ ןוא ןעקנופ יד קנַאדַא ענעבילבעג:ץנַאג

 ןעקנעדעג ןעמ ףרַאד ספוג ןוא !רעטימעג ערעײז ףיוא ןגָארּפ ןשטנעמ

 | ...ןליצהעד ןעמ ףרַאד סשוג ןגעװ ןוא

 2טנעעג ןוא טרעהענסיוא עיצַאגעלעד עשידיי יד טָאה {יקווָאירעװ

 ,ןםיא טרעהעג טָאפש רעד ןיא טכַאמ יד יװ גנַאל ױזַא זַא ,טרעפ
 עשירעטילימ בילוצ ביוא ןוא .םייה ןוא ךַאד ,ןרעי ראפ רע טריטנַארַאנ

 בוא ,פנַאדנעמַאק ושירעטשילימ םוצ ןײנרעבירַא טכַאמ יד סעוו תוכיס

 | ..ןַאד ,ןרעטנעענרעד דיז טעװ אנוש רעד

 :רעד טפעװ סָאװ ,ןָאלעשע ןיא רעטצעל רעד ןיײז ךיא לעװ ןַאד --

 רענליװ ענײמ ךיא לעװ טָארַאב סטָאג ףיוא .םיבשות רענליוװ ןרעטיײוו
 רעשידי רעד ןבעגרעביא סָאד ךײא טעב ךיא ,ןזָאלרעביא טשינ

 | | .גנורעקלעפַאב

 .טרעטכיילראפ ןרָאװעג רעפשנע אזא ןֹופ זיא ץפיז ןייא טשינ

 ?יזמיירג, --- ריש סָאװ .יןטיירג, !ביױהעגנָא ריז ןעמ טָאה ךָאד

 קידנבַאה ,קירוצ םישדח 10 ףימ טיירגעג ךיז טָאה ןעמ יװ רעסעב טשינ
 .ןגָאװ א ןגעװו שטכארמעג טשינ -- ןֹוא "םוס , םעד טפיוקעג
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 םישדח עכעלטע יד רַאפ ."?קינרָאװד , א זיוה ןיא טַאהעג ןבָאה רימ

 .טכַארטַאב ךימ שָאה קינרָאװר רעק יָאר רעד ןעװ ,טיוט םרעטָאפ ןכָאנ

 םימ ,עדריװ עכעלשטנעמ יד טרינָאּפמיא דימ טָאה ,סָאבעלַאב ןרַאפ

 רעד ...ןטכילפ ענייז טיופ קידנעמוקנײרַא ,ןטלַאה ךיז טגעלפ רע רעכלעוו

 :םיא וצ קידנגָאז ,םיא "זָאלעצ , ךיא זא ,ןהנעט טנעלפ רעטלַאװהַאז

 ןופ ןעזעגּפָא ,ןטלַאהעג בָאה ךיא ןוא ,("וד, -- טשינ) "ר יו א

 טימ ןליפסיוא ןטכילפ םצע ענייז טעװ רע זַא ,םימעש !!עלעיּפיצנירּפ,

 .םיא וצ גנואיצַאב א } ַא  ײב טפאהנסיוועג רעמ ןוא סיילפ רעמ

 טיס שטנעמ רעדיטִָא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה קידנסױטשּפָא יוװ רעבָא

 2?םיֹוא ןוא ענװַאק שוריִג וכָאנ קידנעמוקנײרַא ןעוװ ,עדריװ רעכעלשטנעמ

 ןדלָאמעג לָאמַאטימ רע טָאה ,םינינע:גָאמ ןגעוװ גנונ :דרָארַאפ ַא קידנרעה

 .ןּפיל עטמירקעגסיוא יד ףיוא ?כיימש ַא טימ

 א ,רעירפ גָאט א !םינינעגגָאט יד ןגעװ !גרָאז וצ ַאד זיא סָאװ ---

 !ריא -- טשינ ,ןציז ךיא לעװ ןלעטאפ עכיײװ יד ןיא --- רעטעפַשי } ָאמ

 !רטַאיּפ ,ןציז ס ש י ב ןלעמַאפ יד ןיא טעוו ריא --

 .טקידנערַאפ טשינ יײברעד ךיז טָאה סעומש 'ירעביל , רעד

 שטיװַאליאכימ קרַאמ רערעל םענעזעוועג ןיימ ןטעברַאפ בָאה ךיא

 .טלייצרעד רענעײל םעד ?ײט ןטשרע !יא בָאה ךיא ןכלעװ ןגעװ ,טַאש

 ,עיגילער יד ןטיבעג טַאהעג תוביס ענעי רעדָא יד בילוצ ןבָאה סָאװ ,ןריי

 יר ןופ רעקידײטרַאפ עסייה רַאֿפ ןזיװעגסױהַא געט ענעי ןיא ךיז ןכַאה

 ןוא הריד רעזדנוא ןופ ןעלסילש יד ןכעגעגּפָא ןטאש בָאה ךיא .ענעטילעג

 םעװ טײהגזעװנָא ןייק :קיאור ןיז ןָאק ךיא זַא ,םיא ןופ טרעהעגנסיוא

 ..םמוג ןוא בָאה ןרַאפ גנורעטשעצ ןופ הביס ןייק ןייז טשינ

 ןבָאה ןעײמרַא עשטיײר יד םגה .ןעמוקעג טשינ זיא וצרעד רעבָא

 ןרָאװעג טצעזַאב ןיוש זיא סע םגה ,טרעמנעעגהער גָאפ ןדעי טימ ריז

 ...מריפעגכרוד טשינ ש'והינג םעד ענליוו ןיא ןעמ טָאה-- עשרַאװ

 רָאג רענידַאנרעכ ןיא זיא ,רעטײװ קעװַא ןענעז ןענַאלעשע יד ןעוו

 .םעקרַא ַא ןשינָאפמיס ןופ טרעצנָאק ַא ןעמוקעגרָאפ טנװָא ןקיבלעז םעד

 רעגנוי רָאג ךָאנ טלמעי רעד טָאה טריגיריד זַא ,רָאלק קנעדעג ךיא ...רעט

 ןרעמונ עכעלפע ןעוועג ןענעז םארגַארּפ ןיא .יקסנישזעלייוו --- טנעגיריד

 דיל ַא, ןוא "דיל;טסברַאה א, -- ערעדנַא ןשיװצ ,ןיקסוװָאקישט --- ןופ

 ןעװעג זיא עשָארג רעד רַאפ ןיירק רעטמױצעגנּפָא רעד ."רעטרעװ זָא

 ןיא םירפוצ רעד ווו ,םיֹוצ ןרעטניה רעבָא ,פפלעה א ףיוא טליפעגנָא

 עקידבכופ:בי ןיא ןדרי ןענַאטשעג ןענעז ,רעטלָאצאבמוא ןא ןעוועג
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 טָאה ןלײצ .רעטרעדנוה רעדָא רעקילדנעצ :ןגָאז טשינ ןָאק ךיא ...םידנכ

 וצרעד קשח ןייק ךיֹוא בָאה'כ ןוא טזָאלעג טשינ רעטצניפ רעד ןיא ךיז

 לא ר ַא כ א טרעטישרעד ןיא טשאררעביא םָאה ךימ לייוװ ,טַאהעג טשינ

 רַאברעדנוװ טָאה סָאװ ן{ע מיט ש ר עקיל דגנעצ ןופ

 ?וָאקישש-- רעטסעקרָא ןיפ סענורטס יד טימ ןעגנוזעגטימ שילַאקיזומ

 | - ....קיזומ םיקס
 רעבָא ,געט עקיטנייה ןופ טונימ 18--10 ענעי ּפָא טליט רַאי 9

 עמשרע יח טימ ןרָאװעג טליפעגנָא ץרַאה ןיימ ןיא ןטונימ ענעי ןיא

 טרעכנעעג םטָאה ךימ סָאװ ,עגארפ רעד ףיוא הבושת רעד ןופ רענרעק

 ןקיבײא ןופ --- גוצ ןפיוא טקוקעג בָאה ךיא תעב ןהעשנגרָאמירפ יד ןיא
 טשינ || ײ נג ?"דיײ -- סע ןיא רעװ ?"דיײ, םע ןיא סָאװ :רעלגַאװ

 טשינ !רעװפ ןײק ענװָאק זופ םייג סָאװ ,ןַאלעשע ןיא ןציז וצ גונעג

 יד ֹוצ ןרעהעג ֹוצ גונעג טשינ !ריקליוו ןדליוװ ןופ ןברק א ןיז וצ גונעג

 ןגָארפ לכ םדוק ןעמ זופ ש י ר ײי ןײז ֹוצ !עטּפשמרַאפ ןופ !טכיש
 ךרור ,טײקיטסײג רעטרעטײלעג ןופ ןעגנוצנַאלפ ןוא םידעפ יד ןצרַאה ןיא

 .רעטריזילַאטסירק רעטגזױטרַאי ןופ תופידר ןוא םייוניע
 -- רעטרעװ זַא דיל םיקסװַאקײשט ןעגניז ןוא ײ ז ןעײטש טָא

 ןגרָאמ הנכס יד ןעגנעה טלַאװ פעק ע ר ע ײ ז רעביא ?שינ יװ ױזַא

 ײז ןיא טשינ יװ ױזַא ;טײקט?נַאװהַאפ רעקיבײא ןופ גוצ ןיא ןציז וצ

 ןעגניז יז ...םירזכא ןוא םיעשר ןופ !טפינ ןוא ןלייפ יד טליצעג ןשלַאוװ

 ןוא דיק ןופ ,רפס ןופ קלָאפ םעד וצ הליפת ןיימ שגניז ײז טימ ןוא

 !קנַאדעג ןעיירפ ןופ

 ןײד ןעגניז ?עוװ ךיא .גוצרעדנאוו יד וצ רעהעג ךיא :סיײװ ךיא

 !ריש ןייד ןגָאז ?עוװ ךיא !דיל

 טָאטש רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענעז ןשטייד יד זיב םישדח ײװצ יד

 טימעג םענעטלַאּפשעצ ,םענעסירעצ ןופ םישדח רימ רַאפ ןעוועג ןענעז

 טימ ןבײלב ?דךיז טימ !עמַאמ עקנארק יד ןריפ ;ךיז טימ ףמַאק זוא
 זיא "רעטאעט, ?ײװ ?רעטאעט ןופ ךיז ןסײרּפָא שסיה ס ַא ד ?ריא
 !רעטאעפ ש י ס ו ר -- רימ רַאפ ןעוועג

 ױזַא יװ קידנקוק ,ןרער טרעהעגפיוא רימ ןבָאה יז ןעמענטימ ןגעוו

 ןשטנעמ טימ עטּפַאטשעגנָא ,ןענָאגאווטכארפ ...ןגוצ יד סיוא ןעעז סע
 =ַאװ יד ןשיװצ טרָאפ ןעמ ,רעכעד .יד ףיוא טציז ןעמ ...גנירעה םימ יװ
 - - ..ּפערט יד ףיוא ,סענָאג

 ?לעניב -- ר ע דָא ע מס ַא ס :טיײטש ענארהפ יד |
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 ,ןעעז טלָאװעג בָאה ךיא ...דלאו רעטערקאז ןיא טניווװעג טָאה יז
 טנַאקעג טשינ בָאה ד י א רעבָא ?ןײלַא ןכָאװ ןטלַאהפיוא טעװ יז יצ

 .ריא יצ ןפױפ רדסכ ךיא געלפ ..געט יײװצ יװ רעגנעל יז ןעז טשינ
 .עלוש:ר עק עוי רעד ןופ ןינב רעד ןענַאטשעג זיא עקנַאלוהָאּפײןילק ףיוא

 ןגרַאמ?טנײה ןפרַאד סָאװ ,סרעקנוי עגנוי סעּפורג ןֿפערטנָא געלפ ךיא

 סָאד ןעגנולקעג קידנעטש טָאה רעוא ןיא זוא טנָארפ ןפיוא ןײגקעװַא

 : :דילרעקנוי ערעילוּפַאּפ
 ,,טחעזי'6 סקס

 ,רלעפטבַאלש ןופ סרעלדָא עביל ,טפָאלש)

 !םור ןקיבײא ןיא טלַארטשַאב

 רלעהסגירק ןופ רעברָאל יד !עילב סע

 (.ורה רעקיבײא רעיא םורַא

 א ףיוא ,"סנ, א ףיוא טראוועג .סולשַאב ןיק טַאהעג טשינ בָאה ךיא

 ןײרַא רעכָא ןיא רעטומ יד .דצה ןמ סיוטש ןטצעל א ףיוא ,"לוק תב,

 ריא רַאפ ןברק םעד ?יװ יז זַא ,ןדלַאמעג טייקטסעפ טימ ןוא רימ וצ

 זיא'ס לײװ ,ןעמוק סױרַא טשינ סשוג !ייק ןָאק ןופרעד .ןעמעננָא טשינ

 ןײמ ,ךר יז ןרעהעג ט ז ו מ ודע .געוסיוא רעכעלריטַאנ ןייק טשינ

 ןופ ןעקנעש וטסנָאק רימ .טגָאזעג יז טָאה --- "ןעמַאמ רעד טשינ ,ןוז

 רעה ןוא טײהרעשנוזעג ראפ-- | ר ָא י טשינ רעבָא | ה ע ש ןבעל ןייד

 ."ןטכארט ֹוצ שרעדנַא ףיוא
 ךיז ןבױהעגנָא זוא "ןפכארט וצ שרעדנַא , טרעהעגפיוא ךיא בָאה

 טכַאנ זיב ירפ ןֹופ געט ענעצנַאג ןציזּפָא ןגעלפ רימ .ןענעגעזעג ריא ?ימ

 ...םינּפ ןיא ךיז ןקוק ןוא

 ?רעקינײװ טשינ ךָאד !דניק ןיימ ,רָאי א ףיוא קעװַא שסרָאפ וד ---

 !עקנימאמ ,יירד ףיוא טשינ בייא ---

 .טנעה יד !יא ּפָאק ריא ןטלַאהַאב סָאה יז

 רימ טָאה רעפומ ןייז ןכלעוו ,רֹוחב ןגנוי א ןעמונעגטימ בָאה ךיא

 :ַאב ןוא ןיקסװַאלָאשיַאװ טרידנעמַאקער םיא בָאה דיא ."טיורטראפנָא ,

 ןפורעגנַא ריז טָאה רע ...עּפורט זיא ןעמענוצנײרַא םיא םכסח ןייז ןעמוק
 ענליו ןופ ןיא 1010 טסוגיוא 12 םעד !יקסמַאק סירָאב ,יקסמַאק ---

 .גתוצ רעשיסוה -.ר עט צ ע 2 רער ןעגנַאגעגּפַא
 :ראדנַאשז א ןפלָאהעג ריס טָאה ןָאגַאװ ןיא דיז ןעמוקַאבנײרא

 זיקסװָאלָאטיָאװ טימ טקאהטנָאק ןיימ ןזיװַאב בָאה ךיא זכלעוו ,ריציּפָא
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 ושטנעמ עניײז ןלױפַאב טָאה רע !ןָאזעסײרעטניוװ םוצ טרָאפ רָאיטקַא ןַא

 זיא רעטומ יד .ןײטש ,ןציז ,ןגיק ןענָאק לָאז ךיא ןענעדרָאנײא ךימ

 ױװ טריװרעסבָא ןוא םינּפ ןפיוא ?כיימש !קיטסול א םימ ןענַאטשעג

 ריס םורַא טעיאמש רע יװ ,םרַאדנַאשז ןטימ ןסעומש ריס ךעלדוניירפ

 :םיוא רימ רע טָאה .ןטסעבמא יװ ןעוװועג זיא ץלַא ןעוװ .ןענעדרָאוצניײא

 :טנַאה יד טקערטשעג

 ןיב ריס טגנילק -- עגקיוװ רעשיסוה א ןיא !עזרעדיוװ םוצ ---

 ' .עזארפ ןייז רעיוא ןיא םנייה

 ןַאק ןבײרשַאב סָאד ..ןעמַאמ יד ןעמענוצמורַא טונימ יד ןעמוקעג

 | !טשינ ךיא
 טרָא ןופ ןריר ךיז טעװ גוצ רעד זא .דניק ןיימ ,ןײרַא דיז ץעז ---

 2ַאוו רעלַאמרָאנ ןייק טשינ ךָאד ןיא'ס :ןעגנַאלרעד ןענָאק טשינ וטסעװ

 י .שוק א ךָאנ .שוק א רָאנ .ןָאג

 !ךיז ןדייש טשינ !דיירפ ןוא טיונ ןײא ,דעלרעדניק ,ןעמַאזוצ רָאנ

 עקיצניא יד -- ךיז טכוד !שגלַאפעג הצע רעד רימ ןבָאה רָאי יירד יד

 .?ןבעלנעמַאזוצ , רעזדנוא ןופ ןרָאי עֶּלַא ראפ רַאי יירד

 :ןָאגאװ עטסיופשעגפיונוצ ןופ גנַאלק רעד טרעהרעד ךיז טָאה סע

 ןיב ךיא .ןָארעּפ ןופ ןסירעגּפָא דיז ןבָאה) !ענַאגאו עמשרע יד :ןלייט

 רעטײלגַאב ךס ןייק ןענעז ןָארעּפ ןפיוא .ןָאגַאװ ןיימ ןיא ןעגנורּפשעגנײרא
 :ַאמשעג זיא עמַאמ יד ...עמַאזנייא זיולב ...עקיצנייא זיולב ...ןעוועג טשינ

 ."עטכער רעד םימ םעכַאפעג ןוא טנַאה רעקניל רעד ןיא ?פע ןא טימ ןענ

 ןופ ךיה רעטכירעג א .ּפָאק ןטימ טלקָאשעג קידנעלכימש טָאה יז

 | - .טקעדַאב רימ ןופ גנַאחרָאּפ ַא טימ יװ יז טָאה וויטָאמָאקַאֿפ
 יד ןסירעגּפָא ריא ןופ טָאה ךימ .ןעז טשינ ןיוש יז ךיא לעװ רעמ

 | . !רעטַאעט שיסוה --- ןבעל ןיימ ןופ ךַאז

  ..םיא םימ ןרייש ךימ רבק ריא טעװ םורַא רָאי 8 ןיא

 :רַאפ ךיֹור ןיא םעד ייברַאפ טשמילנעג םאזננַאל ךיז טָאה גוצ רעד

  ל?מיה ןםיוא ןעזרעד ךיא בָאה ךיור ןצראווש ןרעביא .ןָארעּפ ןמליה
 ,דָאװַאזןפנָארב רעד טנערבעג טָאה סָאר ,ןעמַאלפ ןוא סנקלָאװ עטיור

 .ּפָא יד -- גנַאנמוא ןיא ןסייהעג ןַאד סע טָאה "יַאקלָאּפָאנָאמ,, --
 .ןדנוצעגרעטנוא םיא טָאה טכַאמ עשיסור עקידנטערש

 .רעטאעט ןליּפש עניארקוא ןייק רָאפ ךיא
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 לעפ עיינ ַא רעטנוא .ךזז

 :ײרשעגסיוא ןא ווָאבישזג ףיוא ךיא רעהרעד 1921 רָאי בױהנָא ןיא

 --- "!שטיװָאנימאינעװ י ד ַא ק ר א,
 ..םמערָא עטײרּפשענסױא טימ שטנעמ א טילפ רימ וצ ןוא
 .טנערפעג םיא ךיא בָאה --- ?קסוװָארדנַאסקעלַא ןופ טייז ריא ---

 ןופ -- שֹודיח טימ רימ ףיוא קידנקוק ,רע טרעפטנע -- ָאי --
 ?טלעטשעגטסעפ ףכית ױזַא סע ריא טָאה !ענַאװ ןופ ...קסווָארדנַאסקעלַא

 רימ טָאה ןעמ וװ ,טָאטש עקיצנייא יד זיא קסוװָארדנַאסקעלַא ---

 | .רדסכ ןלייצרעד רימָאֿל רעבָא ..."ידַאקרַא , :ןפורעג

 ךיז לָאה רעטומ ןיימ טקעדרַאפ רימ ןופ טָאה סָאװ ,דיור רעד זַא

 ,ןָארעפ םענעבילבעגוטניה יא טקוקעגנײרַא בָאה ךיא ןוא םײרּפשעצ

 ?וׁש א ןעמונעגמורַא טָאה ךימ ,ןעוועג טשינ טרָאד ןיוש רעטומ יד זיא

 טשינ ל ָא מ ג ײ ק ןיוש רעמ יז ?עװ ךיא זַא ,קנַאדעג רעכעפרעד

 םָאד רָאנ טשינ -- ןצחַאה ןופ ןסױטשעגּפָא םידיב בָאה ריא זַא ;ןעז

 כָאה ךיא זַא ;בָאה ךיא סָאװ ,ע ק ' צ ג ײ א סָאד -- עטסרעייפ

 ..הבזומ ןטכארטעגסיוא א ףיוא ןברק א טכאהבעג

 ןיב יצ ,הנעג טשינ ס ײ װ ךיא זא ,ןייז הדומ דעלרע ליוװ ךיא

 י בָאה ךיא רעדָא טנעה יד ןיא ּפָאק םעד ןבָארגעגנײא ןציז ןבילבעג ךיא

 טזָאלעג ךיז ןֹוא טײקנכָארבעג ןוא שיואי ןופ גנומיטש יד ןכָארבעגרעביא

 ךיא תעכב זַא ,ןכירטשרעשנוא ָאד זופ ךיא רעכבָא .י"רעטייוו ןבעל , --

 קידנבַאה ,סַאג ןיא סיורא לָאמ עטשרע סָאד קירוצ םישדח 11 טימ ,ןיב

 שירפ טנייה רימ זיא סָאד) ,רעטָאפ 1כָאנ העבש ןופ ןענַאטשעגפיוא

 ?עג ןיב ןֹוא (קירוצ רָאי 49 טימ גָאט םענעי יװ ױזַא טימעג ןיימ ףיוא

 ןורעג עניימ עלַא ןבָאה ,סַאג ""רעטיירב , רעביא עקשזָארד א ףיוא ןרָאפ
 טָאה דײרפ א סעּפע ;| ב ע ? ןופ ליפענ א טימ טליּפשעג םידעפ ןוא

 טָאה יז רעבָא ,טפעשעג ומכ ריז בָאה דיא רעכלעוו רַאפ ,ןעמונעגמוחַא ךימ

 | ...פָארא זיב ןביוא ןופ טשרעהַאב דימ
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 ןײמ ןרַאּפשוצנָא ?טניפ א טכיזעג ךיא כָאה ןָאנַאװ ןיא טציא

 ןיא ץלַא ?ײװ ,ןעניפעג טנָאקעג טשינ םיא בָאה ןוא ןבעק קידרעטייװ

 { סי ב ס נג סי װ ע ג ןופ קיטײװ ןיא טקײװעגסיױא ןעוועג זיא רימה

 ,טָארַאב סמָאנ ףיוא טזָאלעגרעביא !עמַאמ עקנאהק ןײמ בָאה ךיא זא
 ןעגנילעג טשינ טעװ ךאז ןייק זוא ץעגרע --- ןוא ןָאלפליה ,זַאלצוש ,ןײלַא

 עמַאזנייא יד .ןפייקוצסיוא ןיא ןקיפכערַאב וצ ןכעל ןיא מירש םעד טָא

 עלַא ףיֹוא ןײגכַָאנ רימ טעװ טנַאה רעקניל רעד ןיא ?לּפע ןפימ טלַאטשענ

 ףרוװרַאפ םימ ןוא ןגיוא עניימ רַאפ ןייטש טעוו ,ןגעוו עקידרעפייוו עניימ

 ןוא ןסיױטשע;ּפָא ןעמַאמ רעד ךיא בָאה געװײדייש ןפיוא זַא .ןענַאמרעד

 לַא) :ףיר םעד !סױטשעגּפָא .עניב רעד וצ גנארד | ײ ס0 ןבענעגכָאנ

 : | :י *!ונכילשת

 םימ ,ןטנעמעלע ןופ ןענַאטשַאב  ןיא ןָאנַאװ רעזדנוא ןיא םלוע רעד

 .ךארּפש עמַאזנײימעג א ןעניפעג וצ ןעװעג טכיײל טשינ ןיא רימ עכלעווװ

 םיבשות ר ע ג ? י וװ ערעדנא רַאפ ןיב ךיא סָאװ ,ךָאד זיא השעמ יד

 רעצנַאג ןיימ ייס ,ןושל:שיסור ןיימ ייס "רענליוװ רעשיּפיט ןייק ןעועג טשינ

 .דניק רענליוװ א ןיב ךיא זא ,טנָאזעג תורע טשינ טָאה ריז ןעמענַאב ןפוא

 .ןָאגַאװ ןיא ןקידנזיירטימ ןשילוּפ א טלוב קנעדעג ךיא

 טנגעזעג ךיז ֿבָאה ךיא יװ ,םעד וצ טקוקענוצ טאהעג ךיז טָאה רע

 םייב טנַאה יד טקירדעג בָאה דיא יו טקוקעג טָאה רע ,רעטומ רעד טימ

 :רעפשנע ןייק ךיז ײב ןעניפעג טנָאקעג טשינ טָאה רע ןוא םרַאדנַאשז

 סע בָאה ךיא ?ןריטקארט ךימ רע לָאז ױזַא יװ ?ךיא רעהעג ןיהוװ
 2ָאנגיא ֹוצ ךעלפעה םיא ןסַאלשַאכ בַאה ןוא טונימ רעטשרע ןופ טליפרעד

 א טרעיורעג טָאה סע .עדריוװטסכלעז ןֹוא טכיזרָאפ ןופ ?יפעג סיוא ןריר

 ויב .(תעל תעמ 10 טרעיורעג טָאה וועיק זיב געװ רעד) רעמ רעדָא גָאט

 :טנא ןופ ןעגנויצַאב םלעטשעגנייא ןעװעג ןיוש ןענעז םורַא ןעמעלַא טימ
 :ענַא ךַאנ טָאה םיא יבגל ןיולב ...ןרעדנַא םעד רענייא ןפלעה ,ןעמיקנגעק

 .טלעק יד ןטלַאה

 ;:ַָאפ ןפײװצ ןופ ריז סָאה ןרעזדנוא !ופ ןעגָאגַאװ ײװצ ןיא

 ַא ןיא .ןטַאדלָאס קיסיירד ןוא עכעלטע ןופ גנולײטּפָא ןא םריטאווקנייא

 'ו- וװ ,עיצַאטס א ףיֹוא ןעמוקעג רימ ןענעז רעמעּפש 2 רעדָא העש

 סָאװ ,ןַאלעשע ןיא |ײרַא ןענעז ןָאגאוו ןקידתוניכש רעזדנוא זופ ןשַאדלָאס
 :עזדניא -- ןענַאלעשע עדייב .?ײטּפָא ןסיורג א טנָארפ םוצ טריפעג טָאה

 ןבענ רעניײא ראה ןענאפשעג ןענעז -- רעשירעטילימ רעד ןיא רער
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 טרַאפ  ַא ,פליפרעד טָאה הרחבח ...ןהעש עגנַאל ןֹופ ךשמ ןיא ןרעדנַא

 םָאװ ,דיירפ = רימ רַאפ זעוועג ןענעז הֹעש עכעלפע יד ןוא ,רָאיטקא ןא
 ,ויקשופ--- יז רַאפ טנעײלעגרַאפ בָאה'כ ...עכיילג ןייק טשינ קנערעג דיא

 םָאה ןָאלעשע ןופ טו ןייג קעוװַא .װָאצלָאק ,ווָאסארקעינ ;װָאטנַאמרעל

 :פָא טנַאקעג גוצ רעד ךיז טָאה עדנוקעס עדשי לײװ ,מ טנָאקעג טשינ ןעמ

 ײב ןבענ "ןטרעצנָאק , יד ךיא געלפ .רעטיײוװ ןרָאפ ןוא טרָא ןופ ןסייר
 יד ןיפ כיואהעג ןוא טקוקעג טָאה עירָאטידואא יד ןוא ךאנַאװ ןיימ/

 ךיז סענַאגַאװ עלַא ןופ ןטַאדלָאס יד ןגעלפ טרעצנַאק ןכָאנ ...סעגָאגַאװ

 :עצ יד ןסעגרַאפ טשינ ןבעל ןיא ?לעװ ךיא ...רימ םורַא ןעלמַאזמורא !

 טָאה סָאד .ק י 5 ג ןוא דײרפ ןופ קוהדסיוא םעד ,רעמינּפ עטלארטשי
 טליפרעד טלמעי בָאה ךיא .טײקנגָאלשרעד ןיימ 'ןופ ןסירעגסיױרַא ךימ

 .טקיאירַאב ןוא ןעקנוושג רימ טָאה עמַאמ עמאזנייא יד ןוא ,ףוראב ןיימ

 רטדער יד ןשיװצ ...ןקַאזַאק עכעלטע ןופ טלננירעגמורא ,ךיא ייטש

 :סיוא ףור ךיא .ןוא ...סעקשטמאק ןֹוא רעניה ךיז ןעיורד

 דעײז טימ טרעצנַאק םעד ןרעטש !ןרעװ ײז ֿכָאז טכַאדעג טשיג --
 קנַאר א טנַאזעג יז ןופ ענייא שטָאכ טלַאװ ...יירעשטשיּפ ןוא יירעששיווק
 ןרעיוא סטָאג ןיא ?יומ ןיימ ןופ יװ --- ןוא !ןסעפיוא ךיז טזָאלעג ןוא

 ןפעפ א ןיא ןײרַא יז טכעטש ןוא דחעווש ןייז סיוהַא קַאזָאק א טּפָאכ --|

 ...ןָאגַאװ ןרעטנוא ןַאה

 !טיײהרעטנוזעג טסע !ןריוכעגליוװ רעיא ,םיא ריא טָאה טָא --

 בָאה ךיא רעכָא ,ןפלאהעגסיוא טשינ סע טלָאװ ץרַאה שידיי ןיימ

 ןופ יװ ,גָאפ ןלעה ןטימ ןיא "דהַאמ ,, ןפיוא ןריגַאער וצ ןזיװַאב טשינ

 :ךיא רעהרעד טײז ןטייװצ

 רעעטנא טעװ ססָאװ ?ּפָאק רעדליוװ וד ,קזוח וטסכַאמו סָאװ --
 וה ,רעהַא ןײװ ?ךוּפ ןוא ןרעדעפ ןיא ןָאה ןײד טימ ןָאפ טסיפרַא

 !םדַא ארּפ

 דהעוש ןופ ןעמונעגּפָארַא טָאה 20 רָאי א ןופ קַאזָאק רעשייווצ א

 טרעיודעג טָאה עיצארעּפָא יד .ןּפוצמורַא ןכיוהעגנָא םיא ןוא זַאה םעד
 טעװ סָאד סָאװ טימ קידנסיװ טשינ ,ןענַאטשעג ןיב ךיא .ףניפ טינימ א
 ןיב ךיא .ןָאגַאװ ןרעשניה ןדנוװשרַאפ ןענעװ ןקַאזָאק עדיײב .ןקידנע דיז

 רעכָא .טקידנערַאפ ןיא דָאזיּפע רעד ןַא ,קידנשלַאה ,םענימ ןיא ןײרַא

 שעג ,ןָאה םענעטַארבעגּפָא ןא טכארכעג ײז ןכָאה םֹורַא 10 שונימ א ןיא

 יצגוצ !ןריובעגלוװ רעיא ,םיא ריא סָאה טָא -- ןעײוװצ ןיא ןטלַאּפש
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 ׂש

 ;עג םילפיט עמַאס ןיא טלָאװ סָאװ ,קילשַאש ַא !ןטָארבענּפָא ןוא טצלַאז .

 א רָאנ ןבָאה רימ סָאװ ?בירַאפ טשינ טָאה - .רעלעט ןפיוא ןגיל טנעמ -

 :נַאלרעד ךייא טפרַאדעג ןעמ טלָאװ ?ָאלימרעי, רעיא רַאפ ...םענעמייק

 טָאה טָאג סָאֹו ,זדנוא ןופ וצ ןיוש טמענ ...דלָאג םענייר ןופ ילכ א ןעג|
 - ' !טייחרעטנוזעג טסע :!ןריובעג?יװװ רעיא ,ןצרַאה ןופ .טקישעגוצ

 עלעיציפָא ןופ טסווועג טשינ רעטעּפש ךיוא ןוא ןאד ןזיב בָאה ךיא
 רָאי 90 ענימ ןכַָאה ט כ ַא סם ןוא ה כ ו 2 מס .ןעגנוגעכייצסיוא

 ןופ רעֹבָא .טגולַאב טשינ ןוא טקרעמַאב טשינ לָאמניק רעטאעט

 ןקורדסיױא עכלעזַא טַאהעג ךיא בָאה ,ע ס ַא ס רעד ןופ ,ם וע

 טשינ ןוא .טפהאדעג טשינ ךיא כָאה ר ע מס זא ,גנונעקרענָא ןופ
 טגנַאלרער גָאט:טסוגױא ןקינוז םענעי ןבָאה רימ סָאװ ,ןָאה רעד .טכיזעג
 ןענַאלעשע ײװצ יד ןשיװצ רעלעפ םענעמייל ןפיוא !קַאזַאק יײװצ יד

 לםעלב א ןיא קָאד -- וועיק ןוא שטאמכַאב ןשיװצ געװ ןפיוא ץענרע

 .תונויסנ ערעווש ןופ דֹוב ןיימ ןיא גנוקידירּפַאב ןוא קילג ןופ

 רעד וצ ןוא טרעצנַאק םוצ זא ,,םעד ןגעוװ ןדער וצ קירעביא יא קע

 ךיז ןבָאה ןָאה םענעטַארבעגּפָא םענעברַאטשרַאֿפ ןטימ שינעעשעג

 טכארבעגנײרַא טָאה סָאד ןוא עקידנזיירפימ יד ןפײז עלַא ןופ טקוקעגוצ

 ..רעטימעג עעגָאלשרעד יד ןיא טייקרעטנומ ןוא טייקיטסול ּפַאנק טשינ

 ןוא דישזַאסַאּפ רעשיליוּפ רעד ןדנָאװעג ריס וצ ךיז טָאה ?כירעגמוא

 | :טנַאזעג ליטש לבימש םענעטלַאהעגניא ןא טימ
 םנעז ריא .שיגעפער יד ןזיײפ ןומ ךיא .ריגיינ ןיימ טקידקושטנַא

 | | ?טשינ רעדָא ,רעגליװ א

 ןיא ענליװ ןופ רָאי 17 ןיב ןֹוא ענקיו ןיא ןסקַאװשג ,ןריובעג ---

 .ןכָאװ עצרוק ףיוא יוװ רעננעל קעװַא טשינ ץעגהע

 רעכָא ,רעטומ רעיא ףיֹוא .קידנקיק ,ןעמונעגנַא ךיא בָאה ױזַא ---

 רעטומ רעד רעסיוא ץלַא ןזיב רעטומ רעד ןופ קורדיײא םעד ןשיװצ

 רַאלק ןײק ןכַאמ טנַאקעג טשינ רימ בָאה ךיא וא ,ץנַאטסיד אזא טגיל

 ןָא ריס טביוה טציא .ךיז רַאפ בָאה ךיא ן ע מ ע וו -- םעד ןגנעוו דליב

 ןײז סשינ ליװ ךיא .רעליּפשיוש א טגנעז ריא :;רעלדנעטשרַאפ ןרעוו
 עשיסור יד ןופ גַארשרָאפ רעײא זַא ,ןגָאז ןופ ךיא רעבָא ,לאנאנ

 רענעעזעגנַא ןא טנעז ריא ...םינשכרוד ןרעביא פיײװ םייטש רעקיסַאלק

 יד ֹוצ ?רעטומ רעײא וצ ?עגליווװ וצ סע טמוק עשז יװ !רעליּפשיוש

 ?ערעייא ןרָאיסנבעל 17 עטשרע

 עמעמ יד ןַאטעג לּפַאצ א קפס םוש ןָא ךיז טָאה ןײזטסוװַאבמוא ןיא
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 עמעט עקיזָאד יד ןיא "םרָאפכוב)} ןיא רעבָא ,?יימ ןטשרע רעזדניא ןופ

 :בירעגמוא ןיימ ןרעפטנע וצ סָאװ ןוא םוהא רָאי 48...ןיא זעמוקעגסױרַא

 .מסווועג טשינ ןיטילחל ךיא בָאה רעגערפסיוא ןפ
 םענעמיײל ןפיוא טגנַאלרעד קַאזַאק רעד רימ טָאה טוגימ רער וצ

 ,פײהננעלרַאפ רעטלּפָאפ א ןיא ייטש ךיא ןַא ,קידנעעז .ןָאה םעד רעלעט
 ןא טנפעעג םיא ,רעסעמנשאפ א ןעמונעגסױהַא רישוַאסַאּפ רעד טָאה
 טננַאל רעד רימ

 טקערמשעגסיוא ןֹוא "עקלוּפ, א וָאה ןיימ ןופ ןטינשעגּפָא בָאה ךיא
 .םיא וצ רעלעט םעד

 טימ ןלייפ ןביוהנָא ךיז טעװ ריא ביוא ,ןביילב ךייא טעװ סָאװ ---
 ?עקידנזיירטימ יד

 ןָא ןיא ,טנַאה רעד ףיוא טלַאה םַאדַאמ יד סָאװ ,עלעדיימ סָאד --
 ךיא רימ פכיולרעד .ןסקאוועג ענליוװ ןיא ןוא ןריובעג ענקיוװ יא קפוכ
 ;נבעגרעביא ןופ ןכייצ סּלַא ןָאה םעד טָא ןופ לקיטש א ןבעגּפָא ריא ןטעב
 .עקרעגליוו א וצ רענליוו א ןופ סיק

 תהא טגַאזעג רע טָאה ףוע ?קיטש סָאד ,דנוק םעד קידנעגנַאלרעד
 יד ןעמונעגפיוא בָאה ךיא עכלעװ ןופ ,רעטרעװ עכעלטע שילױּפ

 :טײטַאב "ק ַא ד ַָא ר, זא ,קידנסיװ טשינ { יז םעדןוא קיזו מ
 .ייקאילמעז,

 ענליוװ ןיא ,ךיא סָאװ ,עזארפ עשיליוּפ עטשרע יד ןעוװעג זיא סָאד

 ...פרעהרעד כָאה -- ןסקַאװעג ענליוװ ןיא ,,ןריובענ

 לזעיב , רענליװ יד טימ ןָאלעשע רעזדנוא ןיא גָאט ןטנעצ ןפיוא

 א רעפ ןפיוא ןעמ טָאה קנעדעג ךיא טײװ יוװ .וועיק זיק ןעמוקעננָא "סעצ
 בור סָאד .ןריטרָאּפסנארפ ֹוצ ןיהוװ ןעמעװ :;ןּפורג ?ןריפרָאפ , ןעמונענ

 ןעװעג ןיא וועיק ?ײװ ,טָאטש ןיא טזָאלעגנירַא טשינ ליפא ןעמ טָאז

 ,ןריפסעטָארּפ וצ םיירנעג ךיִז בָאה ךיא .סעצנשעזעיכ טימ טּפָאטשעגנָא

 ןײמ ןופ ךמס ןפיוא זַא ,קידנרעהרעד ,רעלקילג ןעװעג ךיא זיב יװ רעכָא

 טשינה -- ךיא ןיב קסװָארדנַאסקעלַא ןיא רעטַאעט ןטימ טקַארטנַאק

 יזַא וועיק ןיא ןציז ןָאק ...ןוא רערָאפכרוד א טרעײג ,"ץענעשזעיב ןייק

 :טל?פידב םעד קנעדעג ךיא .רימ טכיולרעד טקַארטנַאק ןיימ יװ ,גנַאֿל

 :עג רימי טָאה רעכלעוו ,שזַאּפיקע םענדַארַאּפ ןטימ קישטזַאוװזיא ןקיצ

 סטָאמטש ןֹופ ןלעטָאה עלַא רעביא ןריפוצ ךימ טײרג זיא רע ןַא ,ןדקָאמ

 ןעמענ ןוא םענעפילעג;המחלמ ַא יװ !ריטקַארפ ךימ ייברעד טעװ רע ןוא
 רעירפ טשינ קישטזָאװזיא ןימ ַאזַא בָאה ךיא) גנוניױלַאב עלַאמינימ ַא

== 

 עש
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 :צרַאהטײרב יד ןיא סָאד :ןעזעג טשינ ןגניוא ענימ ןיא רעטעּפש טשינ

 :וצ ןײק זַא ,ךימ טנרָאװ רע רעכָא ,(!ןששנעמ רעניארקוא ןַא ןיפ םטייק

 !הוה רכ -- ןוא ..ןגירק טשינ ךיא לעװ לעטָאה ןיא רעמ

 ַאטשעג רימ ןענעז טָאפש !רעביא ןרעדנַאװמורַא ן'העש עגנַאל ךָאנ

 טשינ ...ןוא ַאיַאקסװעיעילקודנופ ןגעק קיטַאשטשערק ףיוא ץעגרע ןענ

 ..ןקילב ערעזדנוא !דנעוו וצ ןיהוװ שטסיוועג

 שימ ריז טָאה רע .שפנעמ ַא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רַאוטַארט ןפיוא

 גערפ ַא ליטש ןוא זרנוא ןיא ןקוקנײרַא ,ןביוהעגנָא ריגיינ ןפיט ןופ ןקילב

 ר ןעייטש רימ סָאװרַאפ ,ןָאטעג

 ןבילברַאפ ןֹוא םיא שיט ןרָאפ םניולעגרָאפ זדנוא טָאה שטנעמ רעד

 .ןפרַאד ןלעװ ריס יװ גנַאל ױזַא םיא ייב

 -לָאגװ -- טרעװ זיא קישטזָאװזיא ןטימ ךיז ןלָאצרעדנַאנַאפ סָאד

 :ַאמנעלפ ןוא טייקסטוג ןייז ןרױקרַאפ לָאמַאטימ טָאה רע ."רעבליז טימ

 קיבײא ףיוא ןקַאּפרַאפ המשנ ןייז ליװ ךיא זַא ,ןעירשעצ ךיז ןיא טייקשימ

 .לבוה ןעצ ,דיז טכוד .,סעּפע ,ןײרַא טנַאה !יא םיא קידנקיור ,םונהיג ןיא

 טימ לבוה 4 םעּפע ..העש יירד רַאפ ,טמערַאילעג רע טָאה ,טמוק םיא

 רמוש טָאג ךימ לָאז ,ופט ...ןעמענ טשינ רע טעװ רעמ ןוא סעקיּפָאק 0

 ײ!טכַאנײב ןוא גָאטײב ןשינעקישנַא ןופ ןייז ליצמ ןוא

 שטנעמ רעניארקוא רערעײט !יימ סָאװ ,ןָאטעגיײװ קרַאשש טָאה ךימ

 טָאה לאוג רעײנ ןײמ רעבָא ,רימ ףיוא הזנור אלמ ןזָאלרַאפ ךימ טעי

 ,ונע ;הולשו םולש רעקידנעמשליפ א וצ טריפרעד זוא טשימעגנײרַא ד

 רע סײװ ,פרעטַאמענסיוא געװ ןופ זיא ששנעמ ַא זַא ,ךיז טייפשרַאז

 עזײב םוש ןָא םעצנאווַאברַאק ןעצ טקור ןוא סיוא ווו ןוא ןייא וו טשינ

 ."שנוועג טײז ...ןטוג םעדקַא וצ ןריפ ןוא ןטיה טָאג ךייא לָאז ...תוניכ

 גָאר ןרעטניה ןדניװשרַאפ ווא ?דרעפ סָאד ןָאטעג ץימש ַא טָאה רע

 - .םַאנ רענעפכיױלַאב גרַאק רעד ןֹופ

 ןופ טלַאפשעג ןיא םיכאלמ ןופ ךַאד !רעטניא וועיק ןיא געט יד

 ןופ סגסיוװעג ןֹוא רעצרעה טימ | ש ט נ ע מ ןופ רעדָא ,ןשטנעמ
 רימ ןיא סָאװ ,הָאפש רק ַא צרַאה ןיא רימ ײב טגײלרַאפ ןבָאה םיקיד
 :ימש ןופ ּפעלק יד רעטנוא ןעמוקעג ץינוצ ןרָאי עקידרעטעּפש יד יא

 | .טסײג ןוא ּפָאק ןיימ רעביא סרעמַאה ענרענ

 טבייה ָאד .קסװָארדנַאפקעלַא ןייק ןעמיקעגנָא ךיא ןיב שסוגיוא ףיס

 יװ יײז קידנפכַארטַאב סָאװ --- ךעלטיּפַאק ייר ַא -- "?טי ּפַאק , ַא ןַא ךיז

 עניימ ןֹופ רעטנָאלּפ ןיא "ןיהַא, ןפספרַאש !וא ןטספיט ןופ ּפַאפע ןַא
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 ריפסיוא םוצ ןעמוק ךיא זומ ,הביבס ןיימ שימ ןוא ךיז טימ ןטקילפנַאק

 ענג ןבעל ןימ ןופ ןּפַאמע ערעדנַא יו רעמ ךימ טָאה דָאירעּפ רעד זַא
 יי ."ק י ר ו צ, -- רעלמעג ,טריפ

 עג טגענַאמרעּפ ךיז ןבָאה קסװָארדנַאסקעלַא ןיא רָאי יירד יד רַאפ
 ןיימ ןופ תודוסי יד טקיטסעפַאב ןוא טפיטרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןטקַאפ טלמַאז

 רע זַא ,ןעװעג דשוח טשינ 1918 ןיב בָאה ךיא ןכלעװ זופ ,םענַאבטלעװ

 ןיימ ןַא ,רָאנ ,"ןימאמ ינא , ןיימ ,"ָאדערק , ןיימ ןיולב טשינ ןרעװ טעװ
 .ןעגנוכיירגרעד יד ןופ קיגנעַהּפָא ןרעװ ןבײהנָא טעװ גנורילוקריצ:טולב

 : הי - .ָאדערק .םעד טָא ןופ טכיל ןיא ןעגנושיוטנא זוא
 :ַאּפ ןטײװצ זפיוא ןעוועג קסווָארדנַאסקעלַא ןיא ךיא ןיב דעלרעסיוא

 :רעמעּפ ןופ .ןסקַאװעגפיױא ןיב ךיא ןכלעוװ ןיא ,רעגייטש םענעי ןופ סויל

 ךיא וװ ,פעטש עלַא ןֹופ רעטעּפש ןיא -- ?וש ןיא ןרָאי יד רַאפ --- גרוב

 עכלעװ ,ווירב עטפָא !ביירש ןרעפלע יד .ֹוצ ךיא געלפ ,טליּפשעג בָאה

 ,ןזיירק:רומלוק עשידיי יד ןיא "תולעּפתה, עסיוװעג ַא ןפוהעגסױרַא ןבָאה
 עכלעזַא, ןופ רבחמ רעד סָאװ ,טהזגורעג ךיז ןוא טניוטשעג טָאה ןעמ ןוא

 .סאג:רוטלוק רעשידיי רעד ןופ טרעטײװהעד זיא "ווירב

 משינ טײקשידי ןימ טימ ןיוש ךיא בָאה קסוװַארדנַאסקעלַא ןיא

 -בַא; -- "םהרכא , :ןעמָאנ ןימ רעפיוא -- אשממנענמ םיש ןייק אהעג

 ןיא ןריולרַאפ ...ןטרָאד יא בָאה ןעמָאנ םעד ךיוא ןוא --- זעלכ "םאר

 וופ עקליּפש ַא רעדָא לכישנשַאט ַא טרילרַאפ רענייא יוװ ױזַא ,טונימ ןייא

 .רעדניבפיוא

 .חיה ךכ ,היהש השעמ
 .גַא ױָאקַאי רעטנַאמרעד לָאמ עכעלטע ןיוש רעד ,רָאטקעריד {יימ

 :ָארַא ףיסָאי רעסישזער:טּפױה רעד ךיוא יװ ,יקסװָאלָאשיָאװ שטיװַאנַאט

 - .ןביולג םענװַאלסָאװארּפ ןופ !דיי ןעוועג עדייב ןענעז שטיװַאנ

 ןעגָאטַאב ָאד ךיא זומ השעמה רֹוּפיס םער רָאּפ ץעז ךיא רעדיא
 ייװ רעזדנוא ןיא "דמש , ןינע םצע ןופ גנוצַאשּפָא ןוא גניצַאב יד זַא

 עי טימ תוכייש .םיש .ןייק .טשינ ןבָאה-!שטנעמ ןשיװצ גנַאגמוא ןקידרעמ

 ."עיגילער יר ןפיײבפ ןײמ ֹוצ גנלעפש ר ע 9 עי פי צ ני ר פ רענ

 טיּפַאק עקידהעירפ ערעזדנוא ןיא טרָא ליפ ױזַא ןעמונרַאפ טָאה עכלעוו

 ,ודנוא ןוא ןגעלָאק ע כ 5 ע ז ַא ןעװעג ןענעז סעּפורש עלַא ןיא ןעל

 .ןרָאטקַאפ ערעדנא ץנַאג ךרוד ןרעװ טמיטשַאב ןגעלפ ןעננויצאב ער

 ענעבעגעגרעביא עכעלטע טַאהעג ךיא בָאה קסװָארדנַאסקעלַא ןיא

 ןוא ,תיב ןב רעטפָא ןַא ןעועג ןיב ךיא עכלעוו יב. ,רערערַאפ ,דניירפ
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 שדניירפ רעזדניוא טרעטשעג טשינ) טילָאסבַא טָאה "עיװַאלסָאװַארּפ רעײז

 יי ,טייקנה דנובע גוצ עקיטײזנגעק ןוא טפַאש
 או םימ ןעגנוי יצַאב עגיימ ןגעװ טגָאזעג ךיא טלָאװ .עקיבלעז סָאד |

 - ' -.ןששיװָאנַָארַא ןוא זיקסװָאלָאט

 .רעטנוא ןופ --- י"רעל םיצרש רשע :עסיוועג- ןכָארקעגסױהַא  רעבָא ןענעז

 : בה , ררע'רד

 -- דמלמ רעקידלטעטשניילק רעשיּפיט- א !עװעג ןיא .יקסוװָא אלא ָאמיָאו

 ?בײמש ןקיטומטוג ןיװ טיול ןה ,ןרעינַאמ ענייז טיול ןה ,ןדער ןפוא ןיא ןה

 ןיא ןגיוא עשידיי ,ןשרַאק ייוװצ יװ ,עצראווש עניײז ןיא א פי יד ףיֹוא

 ןליפש עקַאט ןקעוו רימ) יישטנעמ:טפול , רעשידיי רעשיּפיט רעקיזָאד רעד

 -- .(ןליצרעד וצ סָאװ ןבָאה ןוא סעשטיוועקשוי ןועמש --- עסעיּפ ַאזַא
 .תסנכ ןריוקרַאפ ןופרעד טָאה רעמ .טשינ ."רענוװַאלסָאװארּפ, א ןעוועג

 ;ּפָא געלפי ךיא ...ךריק עשיטנאזיבנשיכירג יד טָאה ןענווועג יוװ ?ארשי

 :דנײרפשסַאג קידנסיגעג ,םיא ײב ןפנוװָא עלַא ןָאזעס בױהגָא ןרַאפ ןציז

 רעשיטַאּפמיס רעײז ןוא רענעעזעגנָא רעד .,יורפ רעביל ןײז יב טפאש

 .ַאװָאלָאקַאס ןירעגניז:ןטערעּפָא

 !שפיװָאנַארַא ןעוועג ןזיא .טקעיבו וס רעדנא ץנַאג ַא

 ןופ רשמ ןיא זענישרַאּפ ע ט ? ײ צ ע ג יד ןופ רענייא ןיא סָאד

 םינּפ ןֹופ דיא רילרַאפ ,ײז כירנעגָאמרער ָאװ ,ןבעל ן צינ ַא ג ןײמ

 טרעװ לקנוש :לכײמש ַא !טלַאהַאב וצ טייקכעלגעמ יד ןצרַאה ןופ ןוא

 !םורַא טלעוו יד
 ןיא רעשמירַאב:קי רעיורפ טלמעד רעד זעוועג זיא רעטָאפ=ףיופ ןײיז

 עג ןיא ןעמָאנ םנעמעוו ,ןעגָאמרעג ּפַאקסיּפעי רעװַאפַארַאס דנַאל ןצנאג

 ָאװָאקסוה זויָאס, ןופ ריקליװ ןוא תוחיצר ,ןעמָארנָאּפ טימ !דנוברַאפ ןעוו

 .רעריפנָא;טּפױה רעד ןעװעג זיא ןעגָאמרעג ובלעוו ןופ א

 ןיימ טנעלפ ,"ןילַא ןענָאמרעג , טפיופעג טָאה םיא זַא ,םעד

 :עג טשינ ןיב ךיא .טיײהנגעלעג רעדעי יײב ןליײצרעד ררעסישזערגטפייה
 "ןעגָאמרעג, ןוא ורע | ד ע י סנששנעמ א ןיא זײב ןייק ןעז וצ טניונ

 ;ארּפ א ןייז 'סוחי,, םעד יװ רעמ .קיטפינכײלג טזָאלעג ףימ טַאה
 טָאה קעיבומ- רעד רעבָא ,ןעזעגניא טשינ ָאד ךיא כָאה רענװַאלסָאװ
 .,רעד סיוא ןײז וצ קישליגכײלג ןיב ךיא ןַא ,גיוא ןיא טַאהעג ןיוש
 : | | - .פייקשלייוװ

 טקעיבוס .ןקיזָאד ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד זיא טרּפ רעמייווצ רעד

 זא ,םירבא ח"מה עלַא פיס ןריטסעמָארּפ שגעלפ רע סָאװ ,ןעוװעג זיא
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 טימ יװ ..."שפיוװַאנָארַא רעה, ןגָאז ,קידנדנעװ םיא םוצ דיז טג עלפ ןעמ

 !טגנַאלרעד םיא ריא ףלָאװ קַאב ןיא שטייכ ַא

 טשינ ןַא !"ַאר , ףיוא ּפָארפ ןפימ -- !"ש פ י װ ָא ג ַא ר א;

 ןיֹוש האנש תילחתב !גָארקעג טניפ רע טָאה ךימ !ךיז ןפע ?מיה -- זיא

 ףיא הףָאטש ןײק טכַארבעג םשינ ענליװ ןופ בָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד
 .יורפ ןייז רַאפ דיילק ַא

 ןיא ,וָאטַארַאס ןופ עקַאפ ןזעװ שיסור בי? ַא ןעװעג זיא יורפ יד

 יװ !ײטשרַאפ וצ טרעהעגפיוא ריא טימ ךערפשעג ןטשרע ןופ בָאה ךיא

 | .םיא טימ טפול ןייא טמעטָא יז ױזַא

 זיא רע זַא ,ךיז ךיא סיוורעד ,ענייז תולעמ זוא תודיס עֶלַא יד ץוח

 וצ ףייא טשינ טרעה ןוא רעלפיס סיקסלַאד טנָאמַאמ ןעװעג גנַאלנרָאי

 עפסערג {ײז ןוא .וארכנ אלו ויה אלש םישעמ ןיקסלַאד ןגעװו ןליצ-עד

 גנולעטשרָאּפ רעדעי רַאפ םיא טגעלפ יקסלַאד סָאװ ...זיא גנוכיירגרעד

 .חצר תוכמ ןגָאלש ...עבָארּפ רעדעי רָאנ ןוא
 .ונעג רענעײל ןיימ סײװ ןיקסכַאד !געוו ןֿפײצהעד וצ בָאה ךיא סָאװ

 ,ךיא כָאה קמסװָארדנַאסקעלַא יא רעסישזער:טּפױוה םענעגָאלשעג םעד

 ןײק םגָאזעג טשינ ,טסיטרַא ןסיורג ןנעװ ?"סעיצאלעװער , ענייז הידנרעה

 טימ ָאמָאפ סיקסלַאד ןזיװַאב ךיא בָאה רָאטקעריד םעד רָאנ ,טרָאװ ןייא

 ןשטיװָאנָארַא לָאז רע זַא ,טגָאזעג ןוא י"רבחײטימ ןופ , :טפירשפיוא רעד

 ,זיא יקסלַאד .תוישעמ עטרעּפמולענמוא 1עמַארטש ענייז ןיא ןטלַאהנײא

 וָא רע טָאה ןגָאלש ןשטיװָאנארא ןוא ,טסילאדנַאקס ַא ,ךיז טײטשרַאט

 א רענײז ופפיוא רעד ןיא םעד ןיא טשינ רעכָא ,שגרַאקעג טשינ לפס

 .רעטַאעפ !שיסיור

 י פמסעג שממ עבָארּפ רעטשרע רעד ןופ רימ טָאה שמיוװָאנָארַא !

 ועטַאעפ םעד ןיא טעכחרַא רעד וצ ...םירש !דעי ףיוא טגגָאפרַאפ ,טפיל

 .ותעשב ןעמיק ךָאנ רימ !לעװ

 .טָאטש ןיא טירט עטשרע יר ייב רימ ןטלַאה ?ײװרעד
 נָא ןביײהעגנָא ךימ עכָארּפ רעטשרע רעד ןופ ןבָאה רעריּפנָא עדייב

 ,?רעדנַאסקעלַא, :םענימ רעסייא ,טלעװ ריא ןעמָאנ ןכלעװ טימ ןפור

 :עלפ ךיא ...?ףלַאדַא, ,רערפלַא ,?ררַאטסירַא;,.,ייער דנַא , +ילָאטַאג א

 ךיא זַא רעכָא .סעצײלּפ יד טימ ןשטעווק רעדָא ,ןֿפורּפָא טשינ ךיז רעדָא

 ןופ גנאג םעד קירגקַאהּפָא ,ריא בָאה ,"שטיװעיליסַאװ} :טרעהרעד בָאה

 ריא !שטיװָאנעגָאמהעג ףיסָאי ,טרעה, :םר ?יקב ןדלָאמעג ,עבָארּפ רעד

 :ָאפ ןײימ רעבָא !טנוזעג וצ ןײז ךייא לָאז .ןעמַאנ ןיימ רדסכ טרעטנַאלּפ
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 2א י ג ע װ, :;ןעקנעדעגרַאפ טסעפ ןײיז טוג ױזַא ריא טעװ ןעמָאנ סרעט
 :פמא , רעדָא "קיגָארדנַא  ;ןפור ריא טנָאק דימ !וןיׂש טי װ ָא גי מו
 ריא ביוא רעכָא ,רעסיז !בעל רעײא ךײא טכַאמ סָאד ביוא ,"רטַאעט
 .ןפורּפָא טשינ ךיז דיא לעװ ,"ןימַאינעוװ, ןפור טשינ רעטָאפ ןיימ טעװ
 ;דַאפ ןוא סנַָאװ ןפיוא םורא סע שלקיװ ,זָאנ רעיא ףיוא סיוא סע טקַאה
 זי מַא י ג ע װ} :טשינ טסעג

 :נז ןטשרע םעד ,ןָאזעס ןיפ גנונעפע רעד ךָאנ יײווצ רערָא גָאט ַא

 טיפ, ַא ףיוא ןדָאלעגנײא ןעװעג עפורט עצנַאג יד זיא רעגײזַא 9 קיפ
 :קעריד רעד ןעװעג ןיא סָאד .ןעצַאק ַאנווָאסירָאב ַאקעווער וצ "קָאלקנָא
 טעברַאעגסױא טָאה סָאװ ,קירבַאפ רעסיורג ַא ןופ (רעמיטנגייא) רָאט

 =נעצ רעד ןעװעג ןיא ןעצַאק םַארַאמ ןופ ןיוה סָאד .עיצקודָארּפ:סגייק
 ןוא טרָא ןופ ןדנעטשמוא יד ןיא קיגָאגַאדעּפ ,טסנוק ,רוטלוק ןיפ רעט

 ...פייצ

 :;:ָאטײב רעד ךָאנ קיטנוז זַא ,טגָאזעגנָא רימ טָאה יקסװָאלאטיַאװ

 ןעמל ,"קינָאה זיא ןיא קיסע ןיא ןצופסיוא , ךיז ךיא לָאז גנולעטשרָאפ

 טרָאד ?ײװ ,דעלשקניּפ ןעמוק ןוא ךישנקַאל ןוא ,גניקָאמסו ַא ןיא --- םשה
 ענעעזעגנָא ,םיריױטקָאד ,ןטַאקָאװדַא עלַא :"טָאטש עצנַאג, יד -- ןייז טעװ
 .ארעפעצ סע ,ארעמעצ סע רעופללכ

 :עגנָא ,טכעלנעמרעד סע ןבָאה תוחוכ ענימ רָאנ יװ .טצוּפעגכױא = |
 ןיא ןעניוװ ,ןעגילרעכ ,ןזירַאּפ עקילַאמַא עניימ ןיפ "ןצנַאלג , עלַא טלמַאז

 סָאװ -- טונימ 6--9 ןֹופ גנוקיטעּפשרַאפ ַא טימ ךיא בָאה ,ןגרוברעטעּפ

 ןטערשענרעכירַא -- סערעטניא םענײמעגלַא םעד טפהַאשעגנָא ךָאנ טַאה
 ןופ גנעל רעד ןיא שיט םיב וװ ,ןַאלַאס סנעצַאק םַאדַאמ ןיפ ?לעוש יד
 .אלַאג ןיא ןרעה ןיא ןעמַאד 80 ןַאמ ַא ןסעזעג ןענעז לָאז ןקיזיר

 ןײז ןופ ןענַאטשעגפײא ןיא ,לעװש ןפיוא !זיװַאב ךיִז כָאה ךיא זַא

 :ןדֿלָאמעג רעלרעיפ ןיא רָאפקעריד ןײימ טרָא

 ;:םװערָאמ שציװָאנימַאינעװ י - ַא ק ר א רעימערּפ רעזדנוא ---
 !ןצעש ןוא ןביל םיא טעב ךיא --- יק

 :אטשעגפיוא ןענעז עֶלַא .עיצַאװַא ןַא ןכָארבעגסיוא ןיא שיט םייב
 ריא טקערפשענסיוא רימ סָאה ןעצַאק םַאדַאמ ,רעטרע ערעײז ןופ !עג
 רעד ,טצעזע:קעװַא ךיז כָאה דיא א ביוא טרָא םוצ טריפעגוצ ןיא םערָא

 טימ טָאה יקסװָאלאטיָאװ ןיא ןרָאװעג ןשָאלעגסיױא זיוװכעלסיב זיא ןָאלּפַא
 ;ןפוירעגנסיוא םינּפ ןפלַארטשעצ ַא

 דנאסקעלא ןיא ןדנוא ײב ,אשאקרא ,ריד סע טלעפעג יװ ,ונ --

 ױ
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 ןײק ןװועלעטיאָארטס וצ ןפיולטנַא !וורּפ טשינ ןיוש וטסעוו טציא ?קסווָאר

 : / !רישַאנ יַאנז !ע ש ז:ָא:ָאט ...קסַאקרעשטָאװָאג
 .רַא; ןבולברַאפ ןייש ןיב ךיא זַא ,ענעשעמס קישזעי אפ ַא יו רָאלק

 ייןריגערָאק ,, םלעטָאפ יד רעביא ןרעדנַא םוצ םענויא ןופ | ןײג לי ,ידַאק

 ןייז ןפורּפָא ןוא טייקכעלנעמ ןייק טַאהעג טשינ ךיא בָאה ן ןיקסווָאלאשיָאװ

 .קיסַאּפ טשינ ןעוועג ךיוא זיא היסהרפכ גנודלעמ

 װָאבישזג ףיוא םורַא רָאי 6 ןיא בָאה ךיא סָאװחַאפ רָאלק ןיא טציא

 טימ דיי רעד טמַאטש סע ןענַאװ ןופ טלעטשעגטסעפ ףכית עשרַאװ ןיא
 א -- רָאנ ןייז סע ןָאק ,ירַאקרַא , דלַאביװ .סמערָא עטײרּפשעגסױא

 - .ססװָארדנַאס
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 ןבעל ןופ ןיירּפ רעד .זש

 עג .זוא .קסװָארדנַאטקעלַא .| ןייק ןעמוקנא - זײט רָאנ געט עצרוק ןיא
 'וצ .ט גיוצעג גירַא| דאירזאר ןטשרע ןיפ "סעקיגטַאגק , ראט ייר יד ןעמוק
 נז +  .,ימרַא רעקיטעט רעד :ןיא ןרעוו

 פיו ןפימענסיוא ךיא בָאה גנַאגרָאי ןיימ ןופ עיצאזיליבָאמ יד רעבָא = |
 ןיא ןבילברַאפ ךיא ןיב ,ףליהעג:רעקײטּפַא ןופ טַאטסעּפַא ןַא קידנכָאה
 ןַא טַאהעג טָאה קסװָארדנַאסקעלַא ןיא .טװעצַאמרַאפ סלַא דנַאלרעטניה
 ירעד ןוא ,יקסװַאכעצוא לאינד טַאקָאװדַא רענליוז ןופ רעדורב א קיײטּפַא
 ףענעסירענּפָא ןיוש רעד ןופ טכַארבעג כָאה ךיא סָאװ ,םורג רעקידעכעל
 ?ענפייא ןרעװ לָאז דיא זַא ,גונעג ןעוועג זיא ,רעדורב ןכעלבייק ןופ ענליוו
 רעד ןיא ןרָאװעג ןבירשראפ ןיב ריא ..."דניק ןגיא, ןַא יװ ןעמונ

 ןעוועג המחלמ רעד ןֹופ ףוס ןזיב ןֹוא קײטּפַא ןײז ןיא ןפליהעג יד ןופ לָאצ
 :ַא ר ַא ןוא ןיקסװַאלַאטיָאװ טימ םגח ,קסוװָארדנַאסקעלַא וצ ןדנובעגוצ
 .גנויצַאב עדעי ןסירעגרעביא ןַא ןָאזעפ ןטשרע ןכָאנ ךיא בָאה ששיװָאנ

 ןשידיי ןקיזָאד םעד רעבָא ,ןענערברַאפ רעטאעט סָאד לע דיא ---

 יֵאװ טָאה --- ןזָאלפױרַא טשינ ךיא א לעװ רימ ייב רעטעהב יד ףיוא ףוצרּפ
 | .ןדלָאמעג יקסוואָלַא

 עי רעטַאעט ןיא טעברַא ןיימ ןופ קיטקַארּפ יד ןטכױפַאב לעװ ךיא -

 שיטסיטרַא ן ופ .רָאטקעלּפער ןרעטנוא ױזַא טשינ 1918--16 ןָאזעפ םענ

 ר ע פ ס.ָא מ ט ַא רעד ןופ טכיל ןיא יװ ,שרַאמרָאפ .,גנולקיװשנַא ,סקווו

 -;ןרָאיטקא יד ןופ לייט ַא ןשיװצ ,םלוע ןיא .ייס --- סנַאנָאז ער ןוא
 : .רעטַאעט ןופ גנוריפנָא רעד ייבי --- טרעקרַאפ --- ייס

 :ןופ ךמס ןפיוא טרישזאגנַא דימ טָאה ,טלייצרעד יו ,יקסווָאלאטיָאװ
 רָאי; יירד טימ ןיוש ..ןעזעג טַאהעג ךימ טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןלַאר יי ר ד
 {חא קורהנייא ןַא טכַאמעג םיא ףיוא טָאה .ולַאלטָאנירעטַאקעי ןיא קירוצ
 ?ףעצרוק ןיימ- ,?;עמַאזיורג םעד ןַאהָאי ןופ טיוט רעד, סיָאטסלָאט .לא
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 יד טקידנע רעכלעװ ,"װָאזָארָאמ ןירַאיָאב , ןופ עלָאר רעד ןיא טירטפיוא

 טָאה םעד רךָאנ .רעּפרעק ןטיוט סרַאצ ןרעביא גָאלָאנָאמ א טימ עידעגארט

 רע טָאה ,?ָארויב , ןיא עװקסָאמ ןיא ."ןישזָאגָאר, -- ןליּפש ןעזעג ךימ רע

 'ו .סמערַא עטיירב טימ ןעמונעגפיוא ךימ

 רָאטקעריד םייב טרישירערקַא טסעפ יױזַא קידנעייז ,םעלַא םעד ךָאנ

 ןופ תונכס ןרעי רימ ןגעק זַא ,טכַארטעג טשינ ךיא בָאה ,רעפַאעט ןופ

 רימ .ןכײלגכָאד ןוא "ןפלָאהַאבמוא , ,י"קיעפמוא) רַאפ טגעקרענַא ןרעװ

 ,ןּפַאטע עקידרעטיײװ עלַא ךרוד סעדָא ןיא טירש עטשרע יד ןופ ,ןַאד זיב זיא

 טפָא טגעלפ ווָאטַאברהַא .ןסיוטשוצנָא ךיז סניױזַא ףיוא ןעמוקענסיוא טשינ

 ?םיד ןעלקיװטנַא ןגעלפ רימ תעב ,ערעדנַא וצ יוװ רעגנערטפש רימ וצ זײז

 :רעביא םײקינילדָארג רעקיזָאלטכיזקיר טימ טפָא רעײז געל ךיא .סעיסוק

 ךייא ,רשפא ,טקנעדעג רענעײל רעד .ןזעט עניײז ּפָארַא ּפָאק ןטימ ןרעק

 :עינג טימ -- "עיצענעװ ןיפ רחוס , ןיפ ןבָארּפ יד ףיוא ףיס ןרעטיב ןיימ

 ריא ...סעיצקעל סװָאנַאי ףיוא לַאג ןוא ןרערט יד --- ךעֿפדנע ןוא .ןשטיד

 :רע" ךיא כָאה ָאד רעבָא .ןקיטיײװ ּפַאנק טשינ טכַאמעגברוה זיֹוׁש בָאה

 טימ ןוא ּפָאק ןשידיי ןשיטקַארּפ ַא טימ גנוי 8 םתס ןיב ךיא ...זַא ,טרעה

 טי מ ןָאט וצ ךיא בָא ה סָא וי ...רעבָא ,ןטטווװארק ענעדיײז

 -  ?ע גיב ר ע ד

 !רימ ֹוצ האנש עשינָאלַאָאז סעשטיווָאנארא ןעוועג זיא סָאד

 ןעג ָאק וצ ךעלרע ןוא טנװַאהַאכמוא ,גנוי וצ זעװעג רָאנ ןיב ךיא

 ףהָאמש רעטעמ יירד וצ ןגָאלשרעד ךיז םשה ןעמ? ליװ רע זַא ,ןפײרגַאב

 רע ףרַאד תינשקע ןײמ רַאפ זַא ,טלַאה ןוא יוהפ ןײז רַאפ דיילק ַא ףיוא

 | | ..ררע רעד ןופ ןשיװפָא ךימ

 רַאפ טָאה רע ןכלעוו ,'"עשזעטַארּפ, ַא טַאהעג ךָאג וצרעד טָאה רע |

 .פרָא ןטשרע ןפיוא ןריפסיורַא טלָאװעג זײרּפ ןדעי

 ?עס ןופ גנונעפערעד רעד רַאפ גָאט ַא זַא ,זעװעג זיא אצוי לעוּפ רער |

 -- ןיב ךיא זַא ,ןדֿפַאמעג ןוא ןפו רעגניירא יקסוָאלאשיָאװ דימ טָאה ןָאז

 ?רעד ַא ןסעזעג ןיב ךיא ...?רָאיטקא ןייק טשינ םתס -- סיוא ךיִז טזָאל,

 :טנַארַאפ רעײז רעד םירַא ןשטיוװָאנארא טימ ןב בַארּפ יד ?יײװ ,רענעגָאלש

 :ימעינ זיא ?ןירומעד לעװַאּפ , ןיפ עלָאר רעטריצילּפמָאק ןוא רעכעלטרָאװ

 ןעװעג ןַאד וזיא כָאװ ,"ןבעל ןופ זיירּפ רעד, סָאקגעשטנַאדײשטיװַאר

 טשינ ןעוועג ןענעז -- רַאוטרעּפער זיא /סעיּפ עטסרַאבגנַאג יד ןופ ענייא

 ?םוָרַא ןיב ךיא ...גנוּפַאצטולב --- :עטקעריד טרעײנ ..טסוֿפרַאפ;טײצ רָאנ

 י :י .רעטשלחרַאפבלַאה ַא יו ךעלבעטשכוב ןעגנַאגעג
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 ,ןעירשעצ יקסָאלַאטיָאװ יז סָאה -- פרָאװ א ןיילַא ריא טגָאז --- ||

 :רעד ןימ ןופ סױרַא טשינ ךימ טריפ עדַאריט עגנַאל ןייז זַא ,קידנעעז
 .טײקנגַאלש

 םיא ףיוא זביוהעגפיוא ךיא בָאה --- ?ןגָאז ךייא ךיא לָאז סָאװ --
 | ?רימ ןופ ריא טליוװ סָאװ :ןגיױא ענטומ רַאּפ ַא

 ?קֵא רעדנַא ןא ??לקַאטקעּפס םעד ןליּפשּפָא ןיא סע יוװ טעוװ ריא ---

 :0 ע 8 ס םעד רעבָא ...עװקסָאמ ןופ ןבירשעגסייא ןיוש ךיא בָאה רָאיט
 י- ןפורּפָא רשפא רעדָא ,ןליּפשֹוצּפָא רעטניא ךיז ריא טמענ ל ק ַא ט

 | ל גנונעפערעד

 .ןגיװשעג ןוא ןָאטעג קוק ַא םיא ףיוא בָאה ךיא
 /ל?ןעניפעג טשינ ךיוא ריא טנַאק ןטסיירפ וצ ךימ טרָאוװ א ---

 לעווַאּפ -- טדערעגסױהַא םייק דיא כָאה -- ,שפינָאטנַא וָאקַאי ---

 עכלעו ,ןבָארּפ ךָאנ ןײגרעכיא ןגרַאמ םיא זומ ךיא ,גרַאב ַא זיא "ןירומעד

 ןָאק ךיא .זדלַאה זפיוא רענייטש טימס קַאז א רָאנ ,משינ ןבָארּפ ןייק ןענעז

 ןפיוא עניב רעד ןופ ךיא לעװ "ןגַאז, .ןגָא 8 ש י נג ר ַא ג טניײיה ךייא

 רעיא ןיא סָאד ?גנונעפערעד יד ןפורּפָא טלָאז ריא יצ ןוא ' ,?קַאטקעּפס

 ןוא גױוא רעײא זיא וו רעבַא ,םעד ףייא רַאג טרַאװ ששיװָאנאהא .דַאז

 ןבענעג ןוא טרישזַאונַא דימ ךָאד טָאה ריא ?רעטַאעפ רָאי 29 ערעייא
 ריא עכלעװ ןיא ,ןלָאר עקיטרַאנדישרַאֿפ יירד רָאנ ?ןענירומעד , ןליּפש

 .ןעזעג ךימ טָאה

 =עג ןעמ טָאה ןָאזעס םעד זא ,טיירדעג יױזַא ךָאנ טָאה שטיװַאנארא
 רּפ ןײז ..גגולע טש רָאֿפ ר ע קיג ָא ט ײ ב א טימ טנפע

 ?שװַארפסָא) --- ?וָאדַאשז , ןופ עלַאר עשיסַאלק יד טליּפשעג טָאה עשזעט

 עלָאר א טליּפשעג ןטרַאד בָאה ךיא ןוא -- ("םיחור טימו עלעטש א ,, םיק

 ןעּפמָאּפוצסיוא ידכ "גנַאג,, 8 ןעוועג ןיא סָאד ."װעשזוסָאד , :טקא ןייא ןיא

 ײןענירוימעד , ןיא ךימ ןזָאלסױהַא ןוא תוחוכ ?סיב עשצעל סָאד רימ ןופ

 ...גָאטײב ןטּפעשעגסױא קיטליגהנע ןוא ןבָארּפ יד תעב םענעטַארטעצ ַא

= 
= 

 די

 ןוא העש ַא טעמכ טרעיוד סָאװ ,טקַא ןַא ןַארַאפ זיא קיטש םעניא

 ןײז ןוא ןירוימעד לעװַאּפ ןשיווצי גָאלאיד ןקוצנייא ןייא ןיא טיימשאכ

 טא טימ ןָאזעס םעד ןענעפערעד זַא ,טנייצרעביא ךיא ןיב םנייה ...יורפ

 ףךימ טירש רעטנכערעגסיוא ןַא ןשטיװַאנארא דצמ !עוועג ןיא עסעיּפ רעד

 ראל פײװ ,| מ יש ר ַא פ ןוא ןכָארנַאכ וצ לקַאטקעּפמ ןפשרע ןפיוא



 ,עג זיא גלָאפרעד ףיוא' טכיזסיוא ןטימ טקַא םעד ןליּפש רָאיטקַא ןגנויַא-
 .ןיזמוא יזַא זעװ-

 2װָאנארא ןופ ך ו פ ' ה רעד -- סע ןיא ןעמוקעגסיױהַא ...רעבָא

 = {ןעגנונעכערפיוא םעשמה
 ןיא ?ןאיאב ןדנילב ןמימ דָאזיּפע םעד ותעשב טלײצרעד בָאה ךיא == |
 םָאד ךרעל ןעמוקעגרָאפ זיא טנװָא םענעי קסװַארדנַאסקעלַא ןיא .ליש רעד

 | | | | ...עקיבלעז

 ליפ יזַא ןוא ?יפ יײזַא ךיוה רעד יא ןעננַאנעג זיא .גנַאהרַאפ רעד

 ,לָאמ
 .טניישעג ןוא עסילוק רער ןיא ןענַאטשעג ןיא יקסָאלאטיַאװ

 ומובר רעד שפַאש ןזָאפרָאמַאטעמ עכעלדנעטשרַאפמוא ...שטיװַאנארא

 שטיװָאנארא ...חנוכ ןוא ןוצח ןרָאלק םיא רַאפ זיולב ןייז זיא םלוע לש

 :ַאב ךיװ טייקיזייב ןוא לַאג ןָא רעבָא .עסילוק רעד ןיא טניישעג ךיוא טָאה

 !טשינ עבט יּפ לע רע ןָאק יג
 :יגימ ןעגנַאהרָאפ 6 ַא ךָאנ ןגירק טנַאקעג טָאה ריא, :ךיא רעהחעד . .-

 !!!טייקטינעגמוא רעיא ץלַא זיא םָאד .םומ
 :לָאנ ןופ ,סנַארט ןופ סיױרַא -- ןוא ןַאטעג קוק ַא םיא ףיוא כָאה ךיא

 ...ןוא עניב רעד ףיוא טבעלעג ,תועמשמ ,בָאה ךיא ןכלעוו ןיא ,לּפענ םענעד

 ?געט עטצעל יד רשפא }
 יוה , !ײז טקַאהעגרעביא סָארדרַאֿפ טימ טָאה יקסוװַאלאטיַאװ ===

 .יירעסישז
 :רַאֿפ טולב גונעג ..."טײקנפלָאהַאבמוא / רעײא טימ ּפָא טזָאל --

 ןײס רַאפ ןוא ןמכעג ךערּפשעג ןיימ רַאפ לחומ יז ,ַאשירָאמ ,ונ ...טּפַאצ

 -עמ ןיֹוש ךיא לעװ רָאיטקַא ןַא וטסיב יצ .ריד יבנפ גנופדנַאה רעצנאג/

 גָאנָאס ןייר תעב טגָאזעג ןוא ןעזעג ךיא בָאה סָאד .ןגערפ טשינ לָאמגייקר

 :וצעג גנַאלנרָאי טָאה'ס ןכלעוו רַאפ ,ןַאװיא רַאצ ןזיא סָאד -- טָא, ;גָאֿפ

 ר ע ס י ו ר ג ַא טסיב וה זַא ,גָאז ןוא ךיא עז טנייה ,"סור טרעט

 .פקַא םעד ןעזעג טָאה סָאװ ,שטנעמ רערעי ןגָאז טעװ סָאד ןוא .רָאיטקַא

 םייוניע ענײמ טקידנעעג ךיז ןבָאה סע זַא ,זיא םע רעװ רָאה שניימ
 םייוניע עגיימ .ןשיוטנַא --- רענעיל םעד ךיא ןומ .קסװָארדנַאסקעלַא ןיא/

 !| בי וה ע גנ ָא טשרע ריז ןבָאה קסװַארדנַאפקעלַא ןיא

 ןשטנעמ עשירעפעש ןופ ןבעל סָאר ןעמסרַאפ סָאװ ,ןרָאטקַאפ יד

 ,ײז םורַא ענעי ןופ ןסקעלּפמַאק:סמייקיטרעווחעדנימ יד בור סָאד ןענעז

 ןענױשרַאּפ עכעלזַא .םויק םצע ןוא שזישסערּפ רעײז רַאפ ןרעטיצ סָאװ

 ןזז ןצ : -+ 4 וו
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 טשינ ײז טָא ד רַאז ןייק ןוא רענייק זוװ ,ָאד "ןראפעג:טיופ;, ךיז רַאפ ןעעז

 ייברעד .. .ץוש ,טסבלעז ןיא ןעלדָאנ ערעײז םעטָארק יו םױרַא ןלעטש ײז ןוא
 ;יידנחעד "רעײז ,וממיוא רעײז , חוכ רעײז ןזײװַאב ןיא ױזַא טשינ ײז טײג

 טשינ ןבָאה ײז סָאװ ,םעד ןיא קילגמוא םצע רעד טקעטש בור סָאד /) גנוכ

 םמענעי טשינוצ ןכַאמ יו ,(חֹוכ ןייק ןוא וטפיוא ןייק ,גנוכיײרגרעד ןייק

 ,גנא ױזַא רעלגיײװעג טרעיוד גָאלּפ יד:מַָא .שזיטסערּפ ןֹוא - טעשירָאטיױג

 טכיירגרעד רע זיא םיוק .ןַא ךָאנ טײג טרָא ןטשרע םורַא ףמַאק רעד יװ

 טרעדפישעג זײװכעלסיב בָאה ךיא ...ףיוא ןסעצָארּפ יד ןרעה --- ןרָאװעג
 םוצ סעיצַארטסוֿפיא עכיירנברַאפ יוװ ןעניד ןענַאק סָאװ ,ןדָאזיּפע עכעלטע

 :עג ןענַאזעס עטשרע עניימ ןיא בָאה ךיא ...קנַאדעג ןטלקיװטנא טשרַאקַא

 .געוו ןיימ ףיוא ּפַאמע ןדעי רַאפ "ןגָאז וצ ןוא ןעגגיז,, וצ קינײװ טשינ טַאה

 לַאנ ןוא שינרעטיב םוכ ןצנַאג םעד ךיא טָאה קסװַארדנַאסקעלַא ןיא

 םעד וצ ...גנוריפפיוא רעפשרע רעד ןופ ןכַארּפ 'ד ףיוא ןעקנורטענסיוא

 ?גאקטקעלַא רעד ליײוװ ,ןרעקוצמוא ךיז ןעמוקסיוא קפס ילב ךָאנ רימ טעוו

 :ערג ַא ךס א יא קילגמוא !ַא ןעװעג זיא "רעסישזערגטּפױה ,, רעקסוװַארד

 | .ּפַאמע רעד טָא יװ בַאטשסַאמ ןוא םָאמ רערעס

 ;םֹוא יוזַא ןעװעג זיא ענעצס רעטמירַאב רעד ךָאנ ףמוירט רעד רעבָא
 טָאה ?קַאטקעּפס ןופ רעמענלײטנַא עלַא ןשיװצ ןוא םלוע ןיא ;?בַאטיקסירד

 ;עפ ןרַאפ גלָאפרעד !טכיירגרעד ןופ גנומיטש עשולָאסבַא ַאזַא טשרעהעג

 רעד ןיא טרָא ןקידנרינימָאד ןפיוא טכער ןיימ זַא ,ןָאזעס ןרַאפ ןוא רעטַא

 .טנעצָארּפ 100 עלַא ףיוא טקיטסעפַאב ךיז טָאה עּפורפ
 ?ןעשעג רעטייװ זיא עשז סַאװ

 !תורצ יײווצ

 יקמװַאלאטיָאװ רעכיל ןיימ סָאװ ,םעד זיא זעגַאטשַא 2 ןיא עמשירע 'ד
 :אברדא ,אלימ .ןליּפש ֹוצ קשח טַאהעג סָאה ןֹוא רָאיטקַא ןא ןעוועג זיא
 :עטשרַאפ יד בוא ןוא .טייהרעטנוזעג ליּפש --- חחירכ ןייד ,רעטַאעט ןײד
 ;רַאפסיוא ןײק ןבעג טשינ םעװ ,רוניפ עקידנריפ יד טסקיּפש וד וו ,ןענבוק
 :ןרזחיצרעביא ײז ןרעמש טשינ רענייק ךיֹוא ריד טעװ ,רעזײה עטפיוק
 10 ענייד ןופ 8 ערעדנַא יוװ רעסעב ןליּפש וצ ביוהמ םשינ ןימולחק טסינ
 .ןטסימרק

 :אעמ םענעגײא ןיא טליפש רע זַא ,רָאשקעריד רעד רעבָא ךָאד לי
 וצ טשינ רע טמָאה "ןרָאבס, ןייק קי "טולב , םיא טסָאק סע ןוא רעט
 רעמ טשינ --- ףיוא רע טריפ !הלוהג זוא דובכ --- תֹוחּפל ןבָאה -- (ןכַאמ

 סמ=



 5? פש ןיא עידעגַארט םיָאטסלַאפ ײסקעלַא --- רעקינײװ טשינ ןוא

 ."ןעמַאזיױרג םעד ן ַא הַא י
 טפרַאדעג ךיא בָאה עיצַאוטיס רענעבעגעג רעד ןיא םיטרּפ עלַא טיול

 :ער:טּפיוה !טימ ןעמַאװצ רעֶכָא ."װָאנודָאג סירָאב, !ופ עלַאר יד ןליּפש

 סָאװ ןקורוצּפָא ךימ ?קַאטקעּפס םעד ןיא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא רעסישז

 רימ ."ןוװָאזָארָאמ, וליפא ןעמוקַאב טשינ בָאה ךיא .םירטנעצ ןופ רעטיײװ
 2ַא ג ,הילש !שיליױּפ ןופ עלָאר ערעוװש רעײז יד {רָאװשג טיורטרַאפנָא ןיא

 - ןָארט סנַאהאי וצ טונימ ירד ףיוא שניישרעד רעכלעװ ,א ד ר ו ב ַא ר
 ירָאטַאב ןַאפעמס גינעק ןשילייּפ ןיפ ןעמָאנ ןיא רַאצ םעד שפרַאװ ןוא

 ;סי ;רַאֿפ וצ טָאטשנַא ףמַאקײװצ א ףיוא םיא קידנפור ,עקשטנעה ַא

 .ןענַאפרעטנוא םנדייב זופ טטכ

 .ןדער טשינ ָאד ךריא לעװ ר -- טלַאטשעג רעד ןגעװ

 2ר ַא אװָאניללע ַארָאנַאעלע "ןידלעה, עגנוי א ןעוועג זיא עּפודט ןיא

 ןירעטסיימסיוהג רעטמירַאב רעטעּפש רעד ןיפ הבוהק ַא ןײז ןָאק) ן ָא ד

 ןעועג ןענעז ריס .(?ַאגוװנַאדחַא אקנַאה -- עדאדרפסע רעשיליופ רעד !ופ

 וצ ןפָאלעגנײרַא יז זיא גנולעפשרָאפ רעד ךָאנ רעכָא ,טעדנײרפַאב רעײז

 :ָאּפ ַא טנעז ריא , :םינּפ ןטנערעגפיוא ןַא טימ עבַארעדרַאג רעד ןיא רימ

 *?טגָאזעג טשינ לָאמנײק םע ריא טָאה סָאװחַאפ :קַאיל

 רעקיוה ַא ןליּפש וצ רעקיוה ַא ןײז רָאיטקַא ןַא ףרַאד יצ םעד ןגעוװ

 הא ץרוק ורעװ טגָאזעג לָאז ָאד .לָאמניא טשינ ןדער דָאנ רימ לעװ

 א | ײ ז "1!פ ש י ג -- ןפיאו ןפיא םיש ןיאב || ײ ג, :ףרַאש

 זא ,|ע גײ 0 ףראד םליע רעד !ןדָאּפיטנא ײװא ןענעז -- 5 י 8 ש

 :ָארּפ ַא !ײז ןומ רעקיוה רעד רעכָא ,"רעקיהמ 8 ז י א עניב רעד ףױא

 . ע פט ס ײ מט ןוא עיצַאומיס רעד ןיא ךיז ןבעלניירא ןפיש ןופ טקיד

 .ט פי ַא ש

 ;שינעעשעג עלעיצעפכ ַא טריסַאּפ טָאה ?קַאפקעפס םענעבעגעג ןיא

 סעיגָאלָאק ןיא טָאטש םורַא ןוא ןקירכַאפ יד ףיוא קסווָארדנַאקקעלַא ןיא

 א םע ;טפָא !ײג יז ןגעלפ רעמַאעט ןיא .ןקַאיכָאּפ ךס 8 טניווועג ןבָאה

 טימ ענעצס רעד רָאג .רעיושוצ עטספנעגילעפניא 'ד ןופ טכיש א ןעוועג

 ?םשמ ,טליּפשעג ,רַאצ ןשיסור םעד ידָאפַאב ןַאפעטס ןופ עקששנעה רעד

 ןצרַאה ןשיליוּפ םעדו טרינָאּפמיא טָאה סָאוװ ,ןבראפ ןוא רענעט ןיא ,תיע

 רעטנוא קעװַא עניב רעד זופ ַאדחיבַארַאג ןיא ,עדריװ רעכַאנָאיצַאנ ןוא

 ןדיולרַאפ ריז טָאה יקסװָאלאטיָאװ ןיימ זַא ,ןפנעמסידָאלּפַא ןֹופ רעגוד אזא
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 ןיא רַאצ ןעמַאזיורג ןופ טלַאטשעג יד ןצעזרָאפ רע לָאז :טסוװעג טשינ ןוא
 ;טיוא ןוא םעטַא םעד ןּפַאכּפָא עלײװ ַא רע לָאז רעדָא ,ןרָאצמירג ןופ בצמ
 ןיא ןויע א יװ ןלַאפעגנײרַא ןיא םסָאװ ,דמקמ רעקיטומשוג ַא יװ ןעז
 --- דכָאג םענייר ןופ שובלמ ַא ןוא ּפָאק ןפיוא ןיוהק ַא טגָארט ,"שטשרָאב
 | ...שאר לש ַא ןוא תילט א טָאטשנָא

 קינװַארּפסיא רעד טָאה ןגרָאמ ףיוא :רענעײל ,ץלַא טשינ ךָאנ זיא'ס
 עיצרַאּפ עקירעהעג יד טלימעגניא םיא ןוא רָאטקעריד םעד ןפורעגפיורַא
 .ירסומ,

 סעיצַארטסנַאמעד עשיסודיטנַא ?ןלַאפעגנייא ךייא סע ?יא סָאװ ---
 ןפראװ ,ןירק רעשיסוה רעד ןופ םיאנוש ?רעטַאעט ןיא ןריזינַאגרָא
  ?טונימ 5 ײז טרידָאלּפַא םלוע רעד ןוא ?רַאצ םעד םינּפ ןיא םעקשטנעה

 רעד וופ רעײטשרַאּפ םעד ןזיװַאב טָאה רָאשקעריד רעמירָא ןיימ
 ןיײא ןייק ןוא טרָאװ ןייא ןייק ןלאפעג טשינ ןיא עניב רעד ןופ זא ,טכַאמ

 ןטמירַאב םעד ,רבחמ ןכרוד ןרעװ ןבירשעגרָאפ טשינ לָאז סָאװ ,טסעשז

 .יָאטסלָאט ײסקעלַא ליפָאנַאיװָאלס
 טשינ יַאטסלָאפ ךָאד טָאה םלוע ןופ עיצַאטסעפינַאמ ןייק רעכָא ---

 | .קינװַארּפסיא רעד םיירש --- !ןבירשעגרָאפ

 וצ ךעבענ טמיטש ,גנוריפנַא רעד ןופ ןעזרַאפ ַא ןיֹוש זיא סָאד ---
 !י*ַאדהובַארַאג ,, !ליּפש ןיקסװערָאמ ןזָאל טפרַאדַאב טשינ .רָאטקעריד ןיימ

 יז ןעמענּפָארא :לָאס { יי א רָאנ ןרָאװעג טליּפשעג זיא קיטש סָאד
 -- רעדיװ ןליּפש ןוא ןקָארשרער ךיז טָאה ןעמ יװ ,ןעזעגסיוא טלָאװ ףכית

 2עג טשינ -- רָאטקעריד רעד ןוא ,ןטָארעג טשינ קיגװַארּפסיא רעד טָאה

 .לופ ןעוועג לָאמ עדייב זיא רעטַאעט סָאד םגה ...פלָאװ
 :עמ יד זיא ,ןטָארטעגפיױוא זיא יקסוװָאלאטיָאװ ןעװ ,לַאפ ןטײװצ ןיא

 ,טליהעג שרעדנַא ןעמוקעגסוהַא תולרג ןוא דובכ ןייז םודַא עזָאפרָאמַאט
 םעשטיוועקשוי ןועמש ןעמ טָאה טליּפשעג .עקיבלעז יד --- ןכות ןיא רעבָא
 :עג ַא טליּפשעג טָאה יקסװָאלָאטיאװ .י"שטנעממפול רעד, -- עידעמָאק
 :עג ,הסנ-פ טכוז סָאװ ,ןדיי ַא :ןסָאמעג ןוא ןטינשעג םיא רַאפ יוװ טלַאמש
 ןופ שימעג ןימ א ...ךיז םורַא ןקילב:תונמחר טימס טקוק ,טשינ יז טגיפ
 :עג פָאה רָאטקעריד ןיײמ ןוא .ן'היבוט טימ !עלדנעמ םחנמ סמכילע:םולש
 ןפימ טקידנערַאפ ךיז טלָאװ ץלַא ןוא ,רעיושוצ ןופ עיטַאּפמיס יד ןענווו
 ןקידנגָאלש ַא טנכײצרַאפ טלָאװ רָאטקעריד ןיימ ."דנעייּפעה; ןטסנייפ
 ...םלֹוע םייב גלָאפרעד

  .הלוגס ןייק ַאטשינ ןיא ?טרעשַאב טשינ, ןגעק רעבָא
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 ילע ,) !כדש ַא -- תוסנרּפ ערעדנַא ןשיװצ זיא שטנעמטפול רעד

 :יא ךודיש ַא רע טדער .(טלַאטשעג יד ןסייהעג סָאה ,ךיז טכוד ,

 :עמ יד ּפָא ךיז טליּפש סעדָא ןיא) זיוה שידיי ךייר ַא ןיא דיחי ןב א

 ?יֹוװ ןוא טקַא ןפײװצ ןיא טשרע טניישרעד רוחב:ןתח רעקיזָאד רעד .(הש

 טליּפשעג ..."עקשטינָאמ} -- םיא ןעמ טפור ןפור ,ןטרעפ ןיא --- רעד

 ןזיוַאב ןוא ןרָאיטקַא עלַאידעמָאק עטשרע יד םושעמוא עלָאר יד ןבָאה

 :עטשמםיורג ,טנַאגעלע ,ןָאטעגנָא קיסַאלקטשרע ,טיראביס ןטעװעלַאכעצ ַא

 .גנומלַאה ןייז טיול טנַאזָאּפמיא ,שיט
 כ א ןיא סָאד זַא ,ןדלָאמעג עבָארּפ רעטשרע רעד ףיֹוא כָאה ךיא

 .טַאװַארק זוא גוצנָא א ןייז יװ רעמ טשיג ןיא שיטעטשסיוהג ,עלַארײרעטקַאר

 ןופ "ןַאפָארמימ , רעשידיי א -- סיפ יד ןיב ּפָאק ןופ רע ןזיא ןילַא ןוא

 ...רענעסקַאװרעדײטשינ רעד, עידעמָאק רעשיסַאלק סניזיוײןָאפ

 רעד ןעועג טקַא רעטרעפ ןוא רעטײװצ רעד ןזיא ?קַאטקעפס ןפיוא

 טשינ טָאה ןעמ ןַא ,סיוהג ױזַא !עוועג ןיא רעטכעלעג סָאר .קַאװשט ,

 ןענַאפשעג ןיא ,שטנעמ רערומכ ַא עבטב ,יקפוואלאטיָאװ .ןליּפש טנַאקעג

 ..ןטײז יד יב ןטלַאהעג ךיז טָאה ןוא ןסילוק יד ןיא

 ןפור ןביױהעגנָא ךעלגגי עטעװעלַאבעצ עֶלַא עמ טָאה טָאטש ןיא

 ."אקשטמינַאמ,, יװ שרעדנַא טשינ

 ערעלוּפַאּפ טלמעד יד טריפעגפיוא רעטאעט ןיא ןעמ טָאה ןכיגניא

 יירעטומלרעּפ,, טליּפשעג בָאה ךיא ."רעטומ?רעּפ ןוא שַאטָאּפ, עידעמַאק

 טימ טָאה רע רעבָא ,יקסוָאלָאטיָאװ ןליּפשי טפרַאדעג טָאה ןשַאטָאּפ, ןוא

 םיא טימ ערעדנַא זיוש ןלָאז, :טנַאה רעד טימ ןַאטעג ךַאמ א ץפיז ַא

 טעװ רעטײװ ןוא ןּפעלשרעד ןזיא סע יװ ,רימ ןלעװ ןַאזעס םעד .ןליּפש

 ..."ןטערטַאב טשיג לעוװש ןיימ סופ ןייז

 ןיא טײלגַאב דימ טָאה סָאװ ,לַאפײב רעד טָאה םעניימ קילגמוא םוצ

 ירָא יװ ױזַא --- עלעיצעּפס סיעכה? וצ ףיוא יװ טַאהעג לָאר רעיינ רעדעי

 ןבָאה ץנעגילעטניא רעקיטרַא רעד זופ רעײטשרָאפ :ןעמרָאפ --- עטריזינַאג

 ןרניברַאפ ,טפַאשטנַאקַאב רימ טימ ןסילש וצ טײהנגעלעג יד טכוזעג רדסכ

 טכיזניה רעד ןיא עבטכב ןיב ךיא .ןעגנויצאב עכעלנעזרעּפ ןופ םידעפ

 רעקילדנעצ ןופ ָאד ךיוא בָאה ןוא !רָאי עשרעדניק יד ןופ ?זמ:םילש א

 ;רַאפ ךָאנ טָאה סָאד ...ענלצנייא םימ --- ןטקַאטנַאק טלעטשענגיא ןלַאפ

 ךיז ןזיװַאב סשינ ןבָאה סָאװ ,יד דצמ רימ וצ סערעטניא םעד טרעסערג

 יא סעטירַאלוּפָאּפ ןיימ זיא דלוש ןוא !ליוװ ןיימ זָא ןוא ,ןרעטנעענרעד וצ

 יןטרָאק ןיא ןעזעג טשינ לָאמנײק ךימ ןעמי טָאה ייברעד .ןסקַאװעג טָאטש

 דלָא ר
 םענ
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 שזַאטנַאמ

 ("שטנעמ=טפול רעד, סעשטיװעקשוו .ס ןוא) ?ַאקשטונָאמ ,

 ("עינד ַאנ; סיקרָאג ןוא) רָאיטקַא רעד

 "רעטומלרעּפ,

 (לצרעה -- "?ָאטעג עװנ סָאד, ןיא) לעומַאס רָאטקָאד

 (טקַא 111 ןוא 11) "שטעּפ וד טגורק סָאװ רעד;



 ןכָאנ ןזיװַאב לָאמנײיא ךיז בָאה ךיא ןַא וא ,לַאקָאלטכַאנ ַא ןיא ,בולק

 2נעצ רער ןרָאװעג ךיא ןיב ,ןַארָאפסער ןיא טיורבשנװָא םוצ ?קַאטקעּפס

 בָאה ךיא !כלעװ ,שיס םוצ ןוא טײקמַאזקרעמפיוא רענײמעגלַא ןופ רעט

 טימ 99 ןַאמ א טצעזעגמורַא ךיז ןבָאה ,טפניפעבלאז ןעמונרַאפ טסעוװעג

 רעד ןוא רָאטקעריד רעד טסוװװעג ןגרָאמ ףיוא טָאה סָאד ...ןעמַאד ערעײז

 רעפַאעט ןרַאפ "עמַאלקער, -- םע ןיא טײז ןיא זופ .רעסישזער:טּפיוה

 נָא ענימ יב רעבָא ,שיפַארּפ זיולב ןעגנערב ""טפעשעג, םעד ןַאק ןוא

 רע ט כ ַא ס  ױזַא יװ, :טכוזרעפייא ןופ טצַאלּפעג לַאג יד טָאה רער

 *?רעלוּפָאּפ ױזַא ךיז

 רעגניפ ַא ןָאפעג ּפַאלק א וצהעד בָאה ךיא כיוא ,ןייז רוסא רימ יא

 ןטרָאד ךיז כָאה ךיא עכלעוו טימ ,םידיחי עמלייצעג יד ןשיווצ ם ןַא

 לעװ ךיא ןכלעוו ףיוא ,שטנעמ א ןעוועג זא ,טרעטנענרעד זוא טע ,דנײרֿפַאל
 רעד !ופ רָאלק ןרעװ רענעײל םעד ןלעװ סָאװ ,םימעט בילוצ ןלעטשּפָא ריז

 .ןעגנודנירגַאב עקירעכיא ןָא גנולייצרעד םצע

 20 ע ב שטיװעיעגרעס ןיטנַאטסנָאק ,וועשאטקעב -- ןסייהעג טָאה רע

 ךיא סָאװ ,פַאלב ַא םיא טרעהעג תונורכזח רפס ןיימ זיא זוא װ ע ש ַא ט

 .דלַאג םענייר ןופ תויתוא טימ ןבירשעג ןרעג םלָאװ
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 ץנַאלנּפָא סיקצישזַארטעּפ רָאסעּפָארּפ .ט

 :ענרעביא טָאה ןבעל סָאד סָאװ ,עטסלופטרעוו ןוא עטסרעייט סָאד

 םוש ןָא ןענעז ,טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןופ תורוד יד רַאפ ןצרַאה ןיא טזָאל

 יװ ףיוא טצילב טלַאטשעג ַאזַא ןעו .ןשטנעמ ןופ ןטלַאטשעג -- קפס

 ךיא .ןרוּפש רעביא ךיוא סע טזָאל -- עגה רעצרוק ַא ףיוא רָאעטעמ ַא

 ךיא ,יקסרָאגַאסיל לַארענעג --- "רורנומ ןיא ששנעמ , םעד טשינ סעגרַאפ
 :ַָארטעיּפ אלָאקינ ןופ טלַאטשעג עקיטכיל יד קידנעטש ןצרַאה ןיא גָארט

 | .וַאססָאר שטיוו

 !םערַאמכ ןוא ןעלּפענ יד ןופ רימ וצ ןקוק ןטלַאטשעג עכלעזַא דס ַא

 .םיֹוא עכעלשטנעמ רָאי ַא יװ רעמ ןיא סָאד --- "װעשַאטקעב,
 .גנוַארטש

 :גָאסקעלַא ןײמ ןופ םישדח רַאּפ ַא טלמַאזעגנַא ןיֹוש ריז ןבַאה סע.

 :ַאעפ ןופ עיַאפ ןיא ןעגנַאגעגוצ ןיא רימ וצ ןעוװ ,קיטקַארּפ רעקסװָארד

 רַאימקַא רעגנוי ַא -- גנוקילײטַאב !יימ ןַא גנולעטשרַאפ א תעב -- רעמ

 ךיז ליװ רימ טימ זַא ,טגָאזעג רימ ןוא --- יקציװָאגתַאפ --- טנעדוטפ ַא

 לַאמ ןפשרע םֹוצ טרעהעג ךיא בָאה ןעמָאנ םעד .וועשַאטקעב ןענעקַאב

 טגערפעגרעביא שודיח טימ טָאה עגעלָאק ןיימ .זיא סָאד רעוװו טגערפעג ןוא

 ריא .?טשינ ריא טנעק ןװעשַאטקעב , ;קזוח םיא ןופ טשינ ךיא דַאמ יצ

 -- .?טרַאװ רע לײװ ,טמוק ?ײװרעד ,יונעג ןגָאז רעטעּפש ךייא לעװ

 -ערעדנַא רעד ףיֹוא טריפעגרעבירַא ךימ רע טָאה ?ברַא ןראפ ןוא

 --- וועשַאטקעב זיא רעכלעוו .ןיױשרַאּפ יירד זופ עּפורג ַא ֹוצ עיָאפ ןופ טיי
 | ...פסווועג טשינ ךיא בָאה

 ןכָאה ענעי ,קיטיונ רַאפ !טלַאהעג טשינ ךיא בָאה ןעמַאנ ןיימ ,ןפורנָא

 ?נעעג דלַאב ךיז טלָאוװ דָאזיּפע רעצנַאג רעד ןוא ,ןפורעגנָא טשינ ךיוא ךיז

 טגָאז ןגייווש טונימ רַאּפ ַא ךָאנ רעבָא .ןרָאװעג ןסעגרַאפ קפס ןָא ןוא טקיד
 :טכירעגמוא רענייא
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 !רעפַאעפ ןיא ןעװועג ןפכענ ןיב ךיא ---

 יװ ןײצ ןעײר ײװצ ןיא ןגיוא עקידנכַאל רָאּפ ַא ןעזרעד בָאה ךיא

 רעװ ?עיטַאּפמיס רעדָא ,קזוח -- סע ןיא .טלכיימשעג טָאה רע ;?רעּפ

 !םיא כייוו

 .ןקורט ךיא גָאז -- רעטַאעפ ןיא ךיוא טנייה טנעז ריא ---

 .טכַאלעצ ךיז טָאה רע

 !פשינ ריא טליּפש טנייה רעבָא :רע טגָאז --- קיטכיר ץנאג --

 .ךיא גָאז -- ?גנומיטש רעקיטסול רעיא ןופ הביס יד סָאד זיא --

 ןיא ןעזעג גנַאל טשינ ָאד ?"טכוזרעפייא , סוועשַאכעצרא בָאה ךיא ---

 טָאה ריא ...ןיקצינדור זוא ַאוועינעריי פימ -- ןעניבָאלזעינ יב גרוברעשעּפ

 | .יקצינהור יװ רעפרַאש ןוא רעפימ קידנשײדַאב ןזיוואכ "זַאמ ,, םעד

 .ךעלמייהמוא ?סיב ַא ןרָאװעג זיא רימ

 .ךיא גָאז -- רָאיטקַא רעסיוהג ַא זיא יקצינדור ---

 .רערענעלק ןייק טשינ סלַאפנדעי שנעז ריא ---

 יב ,ןריגַאער וצ ױזַא יװ ,ןרעפטנע וצ סָאװ טסוװעג טשינ בָאה ךיא

 "ומ סע טָאה רָאי ןטוג רעסָאװ וצ ;טכַארשעג ןוא םלוג א יװ ןענאטשעג

 ?ןגָארמעגנָא רעהַא

 :ךיא רעההעד לָאמַאמימ

 !ןבעל ןיא יװ רעטנַאסערעטניא ךס ַא עניב רעד זופ זיא רע --

 .טײקיזָאלטקַאפ עלבַאנָאדרַאּפמוא ןַא יװ ןעזענסיוא רימ טָאה סָאד

 קילב ַא טימ ּפָארַא זיב ןביוא ןופ ןטסָאמענּפָא טקעיבופ םעד בַאה ךיא

 ?רעטילימ ַא ןיא יװ זרעטש םוצ טנַאה יד קידנגײלוצ ,ןוא טיגכיײלג ןופ

 רעטניה קעװַא ןיב ןוא עּפורג יד טזָאלעגרעביא ךיא בָאה ,גנוסירנַאב רעש

 | .ןסילוק יד

 ,ןפרװװרַאפ טימ טנעדוטס ןײמ ןגיקפעגנירדַא ןיא םורַא טונימ א ןיא

 .ןריפוצ ךייא ןטעבעג טָאה רע סָאװ ,טסירדהַאפ װעשַאטקעב זַא

 ןשטגעמ עטסכיירסוטפנייא יד ןופ רענייא ,רעטכיד  ַא זיא סָאד --

 טנערכהַאפ ןײלַא ריא טָאה טציא .רערערַאפ רעסייה רעיא ןיא טָאמש ןיא

 .םיא ֹוצ ןקירב עלַא

 !טשינ ועמ טײג לזמ ןגעק :ךיא גָאז -- אֿפיֵמ ---

 :עגפיוא בָאה ךיא) סיפענעב |ײמ ןעוװעג זיא םורַא ןכָאװ ײװצ א ןיא
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 (עמעט ערעדנוזַאב ַא זיא סָאד -- ?ָאטעג עיינ סָאד, םלצרעה ר"ר טריפ

 גנומיטש יד .תונתמ לָאצ ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה לאז !פקַאּפענלופ ַא יב

 ?אס ר"ר ןשיװצ ענעצס רעד ךָאנ .ענעביוהעג א ןעװעג ןיא רעפַאעט ןיא

 יד ןענעז -- טקַא ןטירד ןופ ףוס --- םָארש ןָאפ רעטסימטָאר ןוא ?עומ
 ;רַאג ןיא ךיז וצ ןײרַא ןיב ךיא .עיצַאנימלוק רעד וצ ןעגנַאגרעד סעיצַאװָא

 ;וב ןוא םירבח .רעטמַאלפעצ א ךיילנוצ ןוא רעטּפעשעגסיױא ןא עבַארעד

 ןעמולב ,תונתס עניב רעד ןופ טכארבעג ןֿבָאה רעטעברַא:ענ

 ..ןעגנוסירגַאב טימ רעיושוצ קילדנעצ ַא ןײרַא ןענעז םלוע ןיפ .ץנערק

 ךיא ...ןייצ עקידֿפרעּפ ןוא !גיוא עקידנכַאל יד טימ רעה רעד --- יז ןשיוװצ

 םוצ ןָאמרעביא דימ ןביױהעגנָא ןוא טקידלוששנַא ןעמעלַא רַאֿפ ךיז בַאה

 ךיז טריר ר ע ד :עז ךיא .קעװַא ןוא טנגעזעג ריז ןבָאה עֶלַא .טקַא 4

 ןיוש ךיא בָאה שײקיזָאלטקַאט ףיוא קיעפ זיא רע זַא .טרָא ןופ טשינ
 ןעמָאנ ןייז זַא ןוא "רערערַאפ רעסייה , א רענײמ זיא סָאד זַא ,טסוװעג

 בָאה !דָאד ךיז ךיא זומ ןָאטרעביא רעבָא טסוװעג ךיוא "וזעשאטקעפ , זיא

 ןבױהעגנָא ןוא ןקור ןטימ םיא וצ ךיז םיירדעגסיוא ,טקידלושטנַא ךיז ךיא

 .ךַאז ןיימ ןַָאט

 .גייװש ...ןוא ךיא רעה -- תונתמ ךדפ ַא --

 עלופטרעװ ןעמוקַאב סעסירפקַא רָאנ ןַא ,טניימענ בָאה ךיא --

 זיא ןעמעװ ןופ .טאהעג תועש ַא כָאה ךיא --- סיוא ךיז טזַאל ...תונתמ

 ?ץלַא םע

 ריא ...ןקוקוצכרוד ץְלַא סָאר ןעװ טַאהעג טשינ ךָאנ בָאה ךיא --|
 ךימ טגנערב ןעמ :ןרימירגרעביא ךיז ףרַאד ךיא ,ןקידפושטנא רימ טזומ

 .ןטעדנוװרַאפ רעווש ַא טקַא ףוס ןיא

 ןגיוא עקידנכַאל ענײז טימ טקוק רע :סע ןעמ טנימ םיא טשינ יװ

 .טרָא ןופ טשינ ךיז טריר ןוא

 ךיא יב סרינימַאד טסנוק יד זַא ,טלפייװצעג טשינ בָאה דיא ---
 ןיא סָאד -- םירג ןבילוצ תונתמ ןטכַארטַאב טשינ רעבָא ,םעלא רעביא

 | !גנולעטשרַאפ ןיימ רעביא םעּפע ןיוש

 .ןגיושעג ןֹוא םיא ֹוצ ןקור ןטימ !סעזעג ןיב ךיא

 ?ןקוקנײרַא ןביולרעד טריא !לטכַאש ענייש אראפ ---

 !עמיב ---

 2ערעטניא רעײז !ןזרעפ ;רַאנ טעז !טָאנקָאלב רענרעכליז ַא !ַא --

 '?רבחמ רעד זיא רעװ !טנַאס
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 לטכַאש א ;ןעזרעד ןוא םיא וצ םינּפ ןטימ טיירדעגמוא ריז בָאה ךיא
 ןיא ,"רעיושוצ ַא ןופ טסיטרַא ןלופטנַאלַאט םעד , :טפירשפיוא ןַא טימ
 .דיל ַא -- טאלב ןטשרע ןפיוא ןוא ,טָאנקָאלב רענרעבליז ַא -- לטכַאש

 עטלַארטשַאב יד !כיוה ףיוא ןלָאז סע

 געוו ןסיורג ןטלײװחעד ןייד ןופ

 וטנעזערּפ ןוא ןפנעמסירָאלּפַא

 ,טקעמש ןטנוא סָאװ ,ןומה םענופ

 !ןעגניװצַאב טשינ ץעגרע לָאמניײק ךיד

 ןעגניזסיוא דיל ןייד וטסעוו יירט ריז
 רעטכיר רעד ךיז ןופ ןײלַא ןייז ןוא

 רעטכיל עטלַאק ןיא קיטירק ןופ יװ

 םוה ןוא גנַאזעג;ביול ןיא ױזַא

 ...םומעמוא ןוא לָאמ עלַא ןוא

 דיז טסולג רימ רָאד ןוא !ןייז לָאז ױזַא
 ןַאט שוק ַא ,ןעמענמיורַא קרַאטש ךיד

 ליפעג סייה ןיימ !קירדסיוא ןוא

 .ליּפש ןייד רַאפ ,ןלָאר ענייד רַאפ
 ,טרעוװ ןייק ריד רַאפ שוק ןיימ טָאה'ס רָאנ

 ,טנערב רע זַאמ א ןופ ןּפיל ףיוא

 ,טָאּפש ,קזוח זיא'ס :יורפ ַא ןופ טשינ

 | !מַאנקָאלב םענרעבליז םעד וצ םענ
 רעיושוצ ַא

 ןניוא עניײז זוא וװעשַאטקעכ טגָאז -- ?שּפיט ַא רַאט סע זיא סָאװ ---

 .וכַאל

 ףיוא רימ וצ קורדסיוא רעביל ַאזַא ןזיא םָאד .ועשאטקעב רעה --

 ..ךיא !בוש:םוי !יימ

 ןיב ךד י א ..?חומ טײז ...טכערעג קידנעטשלופ טנעז ריא ,ךַא ---

 .עבָארעדרַאג רעד ןופ סױרַא זיא רע ןוא .ךיז טיײיטשרַאפ ,שּפיט ַא

 טײצ ַא ןיא טסווװחעד ךיז ךיא בָאה ,הנתמ ןייז ןעוועג זיא סַאד זַא

 .םודא

 ןיא שדוח רעד ןֹוא רעבמעצעד ביױהנָא ןיא זעוװועג זיא סיפענעב ןיימ

 רשמ ןיא בָאה ךיא .טינש ןשירעפעש ןכייר ןופ שדוח ַא רימ רַאפ ןעועג
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 יװ טכַארטַאב ךיא עכלעוו ,ןעגנולעששרָאפ ייװצ טליּפשעג ןכָאװ 8--2 ןופ

 ןא "8 ע ? מס א ה, :ןבעל ןצנאג ןיימ ףיוא {ּפַאפע עטסקיטכיװ ייווצ

 יד ןופ י?זמ,, סָאד ."שטעּפ יד טגירק סָאװ ,רעד ,, --- סוועיערדנַא רינָאעל

 טלאטשעג יר ןיא סע  ןדישרַאפ יוװ ןדישרַאפ זיא ןעגנוריפפיוא עדיײב

 בָאה "טעלמַאה, ..."וועיערדנַא דינָאעל , טלַאטשעג רעד ןֹופ "ריּפסקעש ,

 :לוש רעד ףיוא ךָאנ טליּפשעג --- ןעקנעדעג ףרַאד רענעייל רעד יו -- דיא
 גנוגערפיוא רעכעלסעגרַאפמוא ןופ !טונימ טבעלעגרעביא ןַאד ןיוש .עניב

 בַאה קסװָארדנַאסקעלַא ןיא ערעימערּפ רעד ך ַא 1 ...טקַא ןטיײװצ ןכָאנ

 זיא סָאד רעבָא .לָאמ עטליײצעג ןבעל ןצנַאג ןרַאפ טליּפשעג עלָאר יד ךיא

 :לאהַאב יד ףיוא ק י ד גע ט ש טגנילק סָאד ,םעטָא ןײמ זופ לייט ַא

 קידנעטש טרַאװעג טָאה סָאד ,טימעג ןוא ץרַאה ןיימ ןופ סענורטס ענעמ

 ץלַא ןוא ךימ !ציילפרַאפ ,ןליּפשעצ ,ןעגניזעצ ךיז ןענַאק וצ לַאפוצ !פיוא

 זיא ןבעל סָאד ..ט וי ל ָא ס ב ַא ןשירָאיטקַא ןופ םָארטש ןטימ םוהַא

 עטכבליהעגסיורא טשינ יד ןופ ןדלַאפ יד ןיא ןבילבעג ןיא וזיטָאמ רעד ,קעוװַא

 ;םיױרַא םייהנגעלעג יד טַאהעג ךיא בָאה סעדנוקעפ עגלצנייא זיולב ...ןצפיז

 .ענעצס ַא ,פנעמטארפ ַא ,גָאלנַאמ ַא טימ ןלַארטשוצ

 טסייה'ס ,ןָאזעס ןופ ףוס זיב זטכַאנײװ ןופ קסוװָארדנַאסקעלַא ןיא

 לװָאט ןטשרע ןופ -- טליּפשעג "טעלמאה , ךיא בָאה ,6 ךָאװ ַא רַאפ |
 | | ...ןפיײװצ ןזיב

 פריפעגפיוא קסװַארדנַאסקעלַא ןיא ךיא בָאה "שטעּפ, סוועיערדנא

 סע ךיא בָאה םורַא רָאי 8 עּפַאנק ןיא רעבָא ,לָאס עכעלפע טליּפשעג זֹוא
 :בָאנ ןוא עשרַאװ ןיא "רענליווװ,, יד ייב טריפעגפיוא גנוצעזרעביא ןיימ ןיא

 .קיטנַאלטַא ןטייז עדייב ףיוא ןליּפששסַאנ עניימ ןיא טליּפשעג םעד

 ןעגנולעטשירַאפ עדייב יד רַאוטרעּפער ןיא ןעמעננײרַא ןופ םיטרּפ יד

 ןא עכלעוו ףיוא ,?עיגַאלַארטַאעפ, רעסעלכב !ענעז גנוטיירגוצ רעײז ןוא

 ןיא טולב ןײז ךיז טליק סע ןוא טכָאק סע ױזַא יװ ןלייצרעד ןַאק רַאיטקַא

 .תוואת עקימורַא ןופ ?סעק

 .ןוועשאטקעב יב ןפלַאה רימ רעבָא

 ןטסכעה םעד !ענעקרעד טשינ ןוא רָאי 90 ןבעלּפָא זָאק שטנעמ א
 ."?ךעלקילג , זיא רע זַא ,ןעניימ ןוא קילג ןייז ןופ טקנוּפ

 ןײק ןבָאה טשינ ןוא געוו ושירעפעש ןייז ןײגכרודה ןַאק רַאיטקַא ןַא

 ןופ ןגיוא יד טימ ןָאט וצ קוק א ךיז ףיוא טייהנגעלעג יד לָאמ קיצנייא
 ןגעוו פנַאזעג טָאה ועשאשקעב סָאװו ,ס ָא ד .רעיושוצ |ן 5 ַא ע ד י א
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 ןײק רעמ ךיא בָאה ,גנוריפסיוא ןיימ ןיא . ןֿפָאר ייר ַא ןופ !קורדנייא ענייז

 !מטרעהעג טשינ לַא מס ן ײ א

 ביוא -- טרעהעג ךיא בָאה םיחבש !"םיחבש , ןיא טשינ טייג סע

 -- וּפַאטע עקידרעמטייװ יד ןיא תועדה ?כ7 ןיא ,ןװעשַאפקעב זיב טשינ

 ...ןרעה ןוָאל טגעלפ וועשַאטקעכ יוװ ייערעטכידעג , ךס ַא
 228 רע ג עכלעזַא ןרעה ןזָאל ?קַאטקעּפס א ךַאנ טגעלפ ןשאטקעב

 נָא יז געלפ'ב ;טלַאטשעג עטלגניּפשענּפָא יר ןעזרעד געלפ ךיא זַא ,{ ע ק

 ןקוק ןוא ןגיוא יד ןכַאמרַאֿפ ;טסורב ןיימ וצ ןקירדוצ יז = ;ןּפַאט

 ...רעיושוצ !פיוא טקריװ יז יװ ,טמעטָא יז יװ ןכרָאה ןוא

 ןתמא ןופ טסנוק יד זַא ,םויה דע קידײרּפ ןוא טקידײרּפעג בָאה ךיא

 טפערט ןוא רעטצניפ רעד ןיא טסיש רע סָאוו ,םעד ןיא טײטשַאב רָאיטקַא

 רעיושוצ עכלעזַא דיז ןבענ ןבָאה רימ ןעװ .טשינ טעז רע ןכלעוו ,?יצ ןיא

 ןרָאװעג ,ןליּפש רימו רעכלעװ ןיא ,שינרעטצניפ יד טלָאװ ,וועשאטקעב יו

 2ע ַצ ןופ סט כילרעביוצ ןימס ַא טסימ ןפ כיו? ַא ב

 ךיא זַא ,ןובשח ןרָאלק ַא ּפָא רימ ביג ךיא .ק נא ד עג ןט מא ? 8

 2װל 100 ןופ 00 ןוא ,"ה צי ? םא רענייר ןופ תורוש םיױרַא ַאד גנערב

 ,ןײז טשינ סע ןָאק שרעדנַא ןֹוא ןעמענפיוא ןזומ יױזַא סע ןלעװ רעגע

 :גיא ןיז ןגעװ טדער וועשַאטקעב ױזַא יװ ,טרעהעג טשינ ןבָאה יז ? ײ װ

 .לקַאטקעּפמ ןקיטכענ ןופ קורד

 ?קעב ןַא ,ןסיװעג ןקיאור א טימ גָאז ןוא טרעהעג ָאי םע בָאה ךיא

 ?עצס עניימ ןופ טײקיגָאװ יד ןוא טייקפיט יד טכַאפנעצרַאפ טָאה וועשַאט

 ,ךיז טײטשרַאפ ,טָאה רע ןוא ,רָאי םענעי ןופ רשמ ןיא ןעגנופסייל עשינ

 ןענעז עכלעוו ,ןרֹוּפש םזינַאגרָא ןשירעפעש ןײמ ןיא טזָאלעגרעביא --

 ;רעד רימ ןיא קילב ןייז זופ גנוקריוװ יד בָאה ךיא .ןדנוװשרַאפ טשינ ןיוש

 רימ זיא גנוקריװ ןײז ןוא קיש סוװעיערדנַא ןופ ןבָארּפ יד ףיוא טליפ

 ןופ ייס ,"רעילָאּפָארימ עקלאירזע , ןופו ייס ןבָארּפ יד ףיוא ןע גנַאגעגכַאנ

 - ."םערוטש , ןופ ייס ,ייטיוט סגָאטנַאד;
 עניימ ןופ םענייא תעכ עטאמפיצ עצרוק א ןביולרעד רימ ?עוװ ריא

 ...םיא טימ ןכערּפשעג עטשרע

 דניירפ ןייז טימ "שטיוװַארטָאיּפ ײגרעס, ןשיװצ ענעצס רעד תעב --

 ליפ ךיא זַא ,טּפַאכעג דימ ךיא בָאה (ייטכוזרעפייא} סװעשַאביצרַא ןיא)

 ןָאעל רָאסעּפַארּפ ףיוא טעטיסרעווינוא ןיא טרעיינ ,רעטאעט ןיא םשינ ריז

 רייא טלעמש ...טכער {ומ עיפָאזַאליפ רעד ןגעוו עיצקעל סיקצישזַארטעיּפ

 רער ןופ ןוא טנפעעג ךיז טָאה חומו סרָאטקעל םעד זַא ,ליפעג אזַא רָאפ
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 ?רערעפ עסייוו ףיוא יװ םורַא טבעווש עירָאטידױא רעד רעביא ערדעטַאק

 ..קנַאדעג רעכעלששנעמ רעד ןעקנילפ
 ךיא ביוא ,טרָאװ קידנגָאז טשינרָאג א טולָאסבַא זיא "טפאשדניירפ,

 ?רַאפ* ןליפַא .ןוועשַאטקעב טימ ןעגנויצַאב עניימ ןענעכײצַאב ןלעװ לָאז

 | .םיֹוא טשינ סע טּפעש "יטביל
 רע יװ ,ןעז געלפ ךיא ןעװ ,גנורעשנעענרעד !/ײז ןַא ,ןגָאז ןַאק דיא

 ןופ גנורעטנעענרעד יד טקריװ סע יװ ,ױזַא טקריוועג רימ ףיוא טָאה ,טײג

 .קילג ןוא דיירפ רעקידנרנעלב ןופ דָאירעּפ ןיא ןזעוונעיורפ טבילעג ַא

 ךיא .טרישזַאגנַא טשינ יקסװָאלאטיַאװ דימ טָאה ןָאזעס ןשיײוװצ םעד

 סלַא ,קײטּפַא ןיא טנידרַאפ טָאה יוהפ זיימ סָאוװ ,םעד| ןופ טבעלעג בָאה

 ךיא בָאה ,טקרעטַאב רעירפ ןיוש יװ ,טָאטש ןופ ןרָאפקעװַא .רָאזיװַארּפ

 :הבולמ רעביא רָאטקעּפסניא רעד ןוועעג זיא וועשַאטקעב .טנַאקעג טשינ

 ןמעברַא לָאז ךיא זא ,גונעג ןעוועג טלָאװ ענייז גנופײדנָא ןייא ;ןרעיטפש

 ךיא רעבָא ..טמיטשַאב טלָאוװ ךיא טלַאהעג ןכלעוו ףיוא ,רעפאעט ןיא

 טשינ ריז םיא וצ גנוטײדנָא רעטסנעלק ןייק טימ וקיפא םעד ןגעו כָאה

 .םצַאשעגּפָא ןוא טסוװעג טוג ר ע ײ ז סע טָאה רע ןוא ...ןדנאוועג

 .רָאזיּפע ןַא ךָאנ טליּפשענּפַא ריז טָאה סע

 יד ןיא ןטייקכעלנעזרעפ עלעיציפַא עקידנריפ יד ןופ רענייא סִלַא

 טגעלפ סָאװ ,עיסימָאק רעד ןיא דילנשימו א ןעוועג רע ןיא ,ןענַאגרַא;טכַאמ
 .טייהקנַארק בילוצ רעטילימ ןופ ןעײרּפַאב ןגעוו תושקכ יד ןטכַארטאב

 זַא ,טליצרעד ןֹוא יוהפ ערעטלע {ַא רימ וצ ןעמוקעג ןיא לָאמנײא

 ןוז רעד .רעפילימ ןיא ןרעװ ןגיױצעגנײרַא שדוח םעד ףרַאד ?קינײא ריא
 וצ ןסָאלשַאב טשינ ריז טָאה רונש יד ןוא ,לָאטיּפש ןיא ןברָאטשעג זיא

 | .ןפעב םעד ןגעוו !עמוק
 .טשודיחראפ טגערפעג ךיא בָאה -- ?ןפלעה ָאד ךיא ןָאק סָאװ ---

 ,טגָאז רונש ןיימ .טנעה סוװעשַאשקעב ןיא ןצנַאגניא טגיל רַאז יד

 .יירפ ןייז עשַאס רעזדנוא טעװ ,ןוועשַאטקעב ןטעב טעוװ ריא ביוא זַא
 ערעדנַא יו יירפ ןיז וצ ןסנַאש רעמ ןבָאה רע לָאז סָאװרַאפ ןוא --

 ןועשאטקעב רַאפ ךיא לָאז ןװיטָאמ עכלעו טימ ?ענַאפ רעקיבלעז רעד ןיא

 ?השקב יד ןקיטכערַאב
 .טדערעגסיורַא ןסָאלשַאבמוא ךעלדנע ןוא ןגיוושעג עלייוו ַא טַאה יז

 .ןעלמטימפטלעג טימ טקידיײלרעד !רעוו ןכַאז יד !יקסװערָאמ רעה ---

 ךעלרעפעג א רַאפ ןכעלקנערק ַא ,ןקנארק א רַאפ זכַאװש א טכַאמ טלעג
 .םנַאש א ןיולב זיא סָאד :ןעגנול עכַאװש טָאה אשַאס רעזדנוא .ןקנארק
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 רימ ,רעטנזיוט רָאּפ ַא ןבָאה ןעמ ףרַאד !דָאב ןטסעפ ַא ןופרעד ןכַאמ וצ

 .רעטרעדנוה רָאּפ ַא ןבָאה ןענָאק

 ?ןימרעט רעטצעל רעד זיא ןעוו ---

 ךיז גנורעדָאפפיוא רעד ףיוא ןטרַאוװ רימ .ןגרָאמ ןייז ןָאק סע --
 ןייא רעטומ רעײא יב ןעוועג ךיוא טנעז ריא ,יקסווערָאמ רעה ...ןדקעמ וצ

 ןעמוק ךיא לָאז ןעוו ...וצ ריכ טגָאז .ןעקנישַאס רעזדנוא טעװעטַאר !דניק
 | ?הבושת ַא רָאנ

 ריא טפרַאד ןעמוק הבושת ןייק ךָאנ .טשינרָאג ךיא זָאק ןגָאזוצ ---

 רעסיוא זיא סע רעוװ ביוא רעבָא ,ןדער ןוועשַאטקעב טימ לעװ ךיא ...טשינ

 .טליּפשרַאפ ןינע רעד זיא ןַאד ,ןסיוװ ןופרעד טעװ

 לויקידיר ןופ ןעמונעגסיױהַא ןוא טרָא ןופ !ביוהעגפיוא ךיז טָאה יז

 | .טרעװנָאק ַא
 ...ןטייקכעלגעמ ערעזדנוא ןֹופ םומיסקַאמ רעד זיא סָאד --
 2ַאב ק י ד ג 0 ע װ טשינ ,ןגיױא עדליװ טימ טקוקעג בָאה ךיא

 | .רָאפ טמוק ַאד סָאװ ןפיירג

 ?טרעװנַאק ַא רַאפ סע זיא סָאװ --
 .פייטשרַאפ ריא םסָאװ טימרעד טוש !לבוח 800 --

 :ַאב ךיז טָאה ריא זַא ,טסעגרַאפ ןוא טרעװנַאק םעד וצ טמוענ ---

 ןדער ךיא לעוװ ןװעשַאטקעב טימ .רימ טימ ןדער וצ םער ןגעװ ןסָאלש

 :רעטנוזעג טײג .ןגָאז טשינרָאג ךייא דיא ןַאק רעמ ...םורַא העש 9 ןיא

 = ) - .טייה

 עטלַא יד יװ ,ןקור ןשימ ןרעקוצסיוא דיז ןזיװַאב טשינ בָאה ךיא
 .ןעגנַאנעגסױרַא קידנּפילכ ןוא ןַאטעג שוק ַא ,טנַאה ןיימ טּפַאכעגנָא טָאה

 ;רעדניא םיא ןפָארטעגששינ ןוא ןװעשַאטקעב וצ קעװַא דלַאב ןיב ךיא

 טביוטאב יװ ךימ זוא רעמיצ ןיא ןײרַא רע זיא םורא עליו א ןיא .םייה
 :ףורסיוא ןַא טימ

 ןדער רימ טימ טסלָאז וד ןטעב עבָאב ַא ןעװעג זיא ריד ייב --
 ?לקיניא ריא ןגעװ

 ...ליומ ןפָא זַא טימ םיא רַאפ) !ענַאטשעג ךיא ןיב רעטפעלּפעג ַא יװ
 ?עכָאב ַא ריד ייב ןעוועג ---

 .ןעוועג ---

 ?עילימַאפ ןייז זיא יו ---
 .טשינ סע סייוו ךיא זַא ,טּפַאכעג טשרע ךיז בָאה ךיא
 .ןעגנופ עכאווש טָאה רע ,ַאשַאס , םיא טפור ןעמו ---
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 עקורטעמ ןיא .עמימ ןיז .עמַאמ ןייז ,עבָאב ןײז םיא טפור ײַאשַאסע +-
 יקיזיא , יצ ,יילדנעמ , ,'"רערנעפ,--,!רעדנאסקעלַאע יו טוג ױזַא ןײז צ  ןָאק

 .רעטמוילעג א יוװ ןגיוושעג בָאה ך

 ?טלעג טגיילעגרַאפו ריד טָאה יז ת--
 | .ַאי --

 ?לפיוו ---

 ,לבור 800 --

 .8 ןעמענ טנָאקעג טסָאה --
 ריא ..שטיועיעגרעס ןיטנַאטסנַאק ,טשינ ךייא יײיטשרַאפ ךיא ---

 טפור ןעמ יװ ,ןסעגרַאפ לָאז ךיא טליװ ריא רעדָא ??-- קזוח טכַאמ
 | ?ךייא

 ? גנוקריוושימ ןייד טגָאזעגוצ טסָאה וה ?"ריאע -- לָאמַא טימ ---
 ריא ןנעװ ןדער ךייא טימ לעװ ךיא זַא ,טגָאזעגוצ ריא בָאה ךיא ---

 | סקינײא

 ?ךָאנ סָאװ ןוא ,ֹונ --

 ?ןגָאז ריא טנָאקעג ךָאנ ךיא בָאה סָאװ ...רעמ טשיגרָאג --
 ?קעװַא יז זיא טימרעד זיולב ןֹוא ---

 .טנייוועצ דיז ןוא טנַאה ןיימ ןָאטעג שוק ַא ךָאנ טָאה יז ---
 ןייא ןעגנוציִז ּפָא טלַאה עיסימָאק יד !ַאשַאקרַא ,םיוא ךימ רעה ---

 טָאה רע בוא ,ריאמ  רעדָא ,קיזייא רעדָא ,ַאשַאס םעד .שדוח יא לָאמ
 ןֹופ ןָאט ךיא לע טפנוקוצ רעד יא .ןעײרפַאב רימ  ןלעװ ,ןעגנול עכַאװש
 סָאװ ,טנוזעג ןכַאװש טימ ענעי רַאפ ןענָאק לעװ ךיא סָאװ ,ץלַא סייז ןיימ
 ןעמ ןַא ןוא ,טָאכיק ןָאד ןייק טשינ יז וד רעבָא ,ןפורנָא רימ טסעװ וד
 ןייז טסעוװ .ענעשעק ןיא ןײרַא גייל ןוא וצ) םענ ,םלעג ןגיילרַאפ ריד טעוװ
 :אב טשינ ןלעװ יז ןעו ,ןלַאפ יד יא ןרעקמוא טסעװ וד ביוא ,רעטיר ַא
 .ןרעוו סיירפ

 :גוא ןעוועג ןענעז ףיש וצ ןוא ליפ וצ !שטיאעגרעס ןישטנַאטסגָאק ---
 ,ןעקנעד ןוא ןליפ ןופ אר יד רעביא ןעגנובעלרעביא עמַאזניימעג ערעזד
 דיא .ןײגקעװַא ןוא עציײלּפ ַא טימ ךיז ןרעקוצמוא חוכמ ןייז לאז ךיא זַא
 טכַאל ריא רעדָא ,סיוא ךימ פוװורּפ ריא ;ןפיײרגַאב וצ נטק טשינ ןיב
 : ?סיוא ךימ

 :5רעּפ ןוא ןגיוא עקידנכַאל עניײז ,פקוקעג ןיוש !בָאה רימ ףיוא רעבָא
 .ןייצ עקיד

 רע טמענ רסח תולימג ןײק - רט טגָאז -- !האירב ענדָאפ ַא --
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 ;רָאמ ןעקסווָאלָאטיָאװ וצ ;טשינ רע טנעקרענָא רַאבַאכ ןכעלרע ןייק ;טשינ

 ןסערפ רע טלָאװ סעקסַאּפָארוק ןוא ..טשינ רע טײג טסניד ןייז ןגייק

 ךיז לָאז עשז ןענַאװ ןופ !ןעקנירטרַאפ !ײװ םימ רָאנ ןוא גָאמ א ץוש ַא

 ??ןעמענ סע
 :ענ ,קעבשַאמ -- טשריפ רעשינעמהַא רעד םעדכָאנ ,טָאג רעירפ ---

 !!ַארוא !וװעשַאטקעכ ַאיטסָאק --- טלעוו רעקיטציא רעד ףיוא ןפור

 ןרעביא ןצנַאפ ןביוהעגנָא ןוא זעמונעגמורא טסשפ ריז ןבָאה רימ
 } .רעמיצ ןסיוהג

 ױזַא ...פכירעגמוא !סירעגרעביא ךיז טָאה "קעבנשַאט ,, ?טיּפַאק רעד

 ?געגנירּפשפיורא ,ןגָאװשיײר ַא רוּפש ןָא טשיװעגּפָא ןוא טקיליטרַאפ טרעװ
 ןפיֹוא ענימ) רענעגעלרַאפ ןקילעפוצ א ףיוא ףיולעג ןזָאלגרַאז ןייז ןיא קיד

 | ' .געוו

 ףיוא ןטלָאּפשעג רעדיװ ךיִז טָאה טלעװ יד .1018 ןופ ןשינעעשעג

 ןעמ טלָאװ .ןפפלעה -- עכיילג טשינ ןיטולח? ןיוש לָאט סָאד --- ײװצ

 ;) ף ג יד טָא ןסירעגּפָא ןװעשַאשקעב ןופ ןבָאה רימ זַא ,ןעניימ טנַאקעג

 2נָא םוש ןייק טימ ,רעניד ַא !ארבנ אלו היה אל .ןעגנקסיירטפיוא ע ס

 - טימ רעטסנָאמ רעד, :ויטָאמ:ריּפסקעש רעטשימרַאפ טשינ ןצריוועג ערעד

 !! ס כו ז רע פ ײ א -- "ןגיוא ענירג יד

 :1919 ףוס םייב !טלַאה רימו .1918 ינוי ןיא ןעשעג זיא םסָאד רעבָא

 :עט סיקסוװָאלָאטיָאװ ןיא --- ?שטעּפ יד טנירק סָאװ ,רעד, ,"טעלמַאה,

 .רעטַא
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 !טשינ טסייב -- טליב םָאו טנוה ַַא .ץז
 (יטעלמַאה} םורַא)

 טרערעג ןיקסווָאלָאטיַאװ םימ ךיא בָאה טעלמַאהע ןריפפיוא ןגעוו
 םענעקַארשרעד ַא ?סיב ַא טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה רע .עװקסָאמ ןיא דָאנ

 טַאה טנװַא ןטשרע ןופ גלָאפרעד ןכָאנ .טרעפשנעעג טשינרָאג ןוא קילב

 ןליּפש וצ שטגווו ןייד ןגעווװ  :םורַא געמ רַאּפ א ןיא ןָאשעג גָאז א רימ רע

 ןקידבושײםי ןיא רַאי;ײנ םורא ןוא ,ךיא טכַארפ ,ידַאקרַא ,ייפעלמאה;

 טָאה תוחוכ עלַא טימ רעבָא .טכַא ןיא ןעמענ סע רימ ןלעװ ראוטרעּפער

 םעו ,העד א טָאה רע יװ ,גנַאל ױזַא :שטיװַאנַארא טקעטשעגנגעק ריז

 !ןרעה ןזָאל טשינעניב רעד ןופ טסקעט סריפסקעש "םהרבא בר, רעד טָא

 . .םעד ןגעװ ןטכַארפ וצ טרעהעגפיוא בָאה ךיא
 ?גארטייווצ , ,0---90 יד רָאפ טגייל עיצקעריד יד ןוא ,סנ ַא טָאג טוט = !

 סיפענעב ַא ,ןטנעדוטס 4 !עװעג ןענעז סע עכלעוו ןשיװצ ,ןרָאיטקַא ?"עקיג

 עמאננייא עלופ ַא ןעגנערב לָאז סָאװ ,עסעיּפ ַא ןפורנָא ןלָאז יז ,טעב ןוא

 ."טםנעדוטס ,, ןעמָאנ םעד זעמעשרַאפ טשינ ןוא

 ןטונימ עצרוק ןופ ךשמ ןיא ןסילשַאב ןוא גנוציז א םירוחכב יד !כאמ

 !ןיקסווערָאמ טימ "טעֿפמַאה , :קימיטשגייא |
 ,ןסולשַאב ןקימיטשניא ןטימ רָאטקעריד םוצ זעמוקעג זיא ןעמ זַא

 :ןָאפעג גערפו ַא טָאה רעסישזער:שּפיוה רעד ןוא ,טכַאלעצ ךיז רע פָאה

 ןופ ךָאד טעװ ריא ?םינמוזמב שריטנַארַאג ךייא רע טָאה לפיוו ---

 ...תחדק ןבָאה סיפענעב רעייא
 .סָאש רעטסוּפפ ַא ןבילבעג זיא עקַאטַא {יײז רעבָא

 ליײוו ,"יקסוװערָאמ:ששיװַאנארַא ישזער , :ןענַאטשעג ןזיא שיפַא ןפיוא
 םָאד .ןקידײלַאב םיא ןסייה טלָאװ לקַאטקעּפס םעד ןופ םיא !סילשסיוא

 יאדווַא עניימ זוא םייל עגנוי יד ןופ הנווכ יד ןעוועג טשינ ןיטולח? זיא

 .עיגיל רעצנַאג רעד רעביא טריפמוירט בָאה ךיא תעב ,טשיג
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 ןכעלשפנעמ ןוא טקַאש עזַאד עלַאמינימ ַא טגָאמרַאפ טלָאװ רע ןעוו

 ןוָאל ןוא שזיטסערּפ ןייז ןטיהוצּפָא סודָאמ ַא !ענופעג רע טלָאװ ,ןסיװעג

 אזא ןעװעג רעבָא סע ןיא ַָאטקַאפ:עד .לקַאטקעּפס םֹוצ ןטיירגוצ ךיז רימ

 ןוא קילג ןיימ ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טלָאװ ךיא זַא ,שינעמוקּפָא עכעלנייּפ

 ןטלָאװ ןטנַאיציפענעב עביק עניימו ...ןעוװ ,לקַאטקעּפס םעד ןליּפש ֹוצ דובכ

 ןיורכפיוא ןדעי יב ןקילב עקידנפעב ערעײז רימ ףיוא ןביוהעגפיוא טשינ

 .שואי ןוא קימייוו ןופ

 ב ר ע ןעמוקעג ןיא טיײרפיוא רעכעלדײמהַאפמוא רעד רעבָא

 ןכירשעג טאהעג ןיוש "ןטעלמאה, ןגעוװ בָאה ךדיא ,גנקעמשרָאפ רעד

 קידנרעדליש ,ןרָאװעג טלייצרעד א סע) רָאי 19 ןופ רעטלע ןיא רָאנ

 2מש ןֹוא טשרַאפעג םיא דָאירעּפשלוש ןיא בָאה ךיא ;(חוצמ:רב ןיימ

 יז בָאה ךיא ;ןצרַאה ןיא קידנעטש ןגָארטעג עמעט יד בָאה ךיא ;טריד

 ..(םרעטשינעגכרוד לָאמ ךס א "עּפָארײא ךרוד ריצַאּפש , זיימ תעב ךעלרגע

 ןיא רעליפשיוש א יב ךיז טפור ,םסקעט םעד קידנליּפש ,רעבָא

 ?םוא טימעג ,ןריהעג ,ןסיוװעג ,עיזַאטנַאפ ןייז ּפָא ויטָאמ:ריּפסקעש |{דעי

 רעיושוצ םעד טימ טסייר ןוא ןײלַא םיא טששאהרעביא ןוא -- סכירעג

 עידעגארפ א ןלּפש {פ ײ ק ט ב י ר ע ג ט א רער טימ ךעלמענ

 רענעי ןיא סָאד || ריזי װ ָא ר פ מי א -- ךעלרעהפיוהמוא טסייה

 :רעד רעירפ ןבָאה רימ ןכלעװ ןגעװ ,"ליצ םענעעזעט טשינ ןיא סָאש,

 ןטכע ןופ טסנוק רעד ןיא עיצאזיװַארּפמיא ןופ םײדַאב םעד !געװ .טנַאמ

 ןופ סלַאטשעג יד קידנרעדקיש ,טלעטשענּפָא ךיז רימ ןבָאה רעקינארט
 .| ז א פט א מ ? א ד

 ןיא ןײרַא טעלמַאה טגנירּפש היופ םעילעפַא ןופ ענעצס רעד ןיא

 טמענ ןעמ ,?גנארעג א סיוא טכערב סע ,ןסאטרעאל וצ רבק םענעפָא

 | :סיוא טיירש טעלמַאה ,רעדנַאנופ ײז

 ןענָאק טשינ יז רערירב טנזיוט קיצרעפ יװ טבילעג יז בָאה'כ,

 וצ ױזַא ךיז ןטסיצַאב סָאװהַאפ, :ןסאטרעאק וצ לָאמאטימ ןוא *?ןבול

 | יו! ביל ךָאד ךיד .בָאה'כ ?רימ

 טרעװ טײקיצרַאה רעזָאלצענערג ןופ ךורבסיוא רעד טָא ןוא

 :סיֹוא טיירש ץנירּפ רעטקינײּפעצ רעד ןוא טקַאהעגּפָא גנולצולּפ

 :םליו ךיז םיא יװ שטשנעמ רעד ןָאפ לָאז,

 "מליב:בלכ רעד ,טשטיווק רעטָאק רעד
 ט פיו 7 ט גַא ר ע :עקראמער סריּפסקעש

 רע -- ךָאנ םיא טגלָאפ, :גיניק םעד טרעהעג עזארפ עקידרעטייוו יד
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 ףיב יצ !לײטרוא וצ רענעײל םעד רעביא זָאל ךיא ."ּפָארא ןיז ןופ זיא

 םיוא טרָא סָאד טשינ ןיא ָאד .טשינ יצ ,"טקיטכערַאבע ןעוועג ךיא

 ל ײ צ ר ע ד ָאד .טסקעפ סריּפסקעש |ופ ןרַאטנעמַאק ןוא סעיפוקסיד
 | .זיולב דיא

 ןיב "שליב -- בלכ רעד ,טששיווק רעטָאק רעד; :עזארפ רעד דָאנ

 ץלַא המיא ןופ ןקילב טימ !עמונעגמורא ,רבק ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא ךיא

 ?יבעג ןדפיוו ןפימ ןוא םנוה א יוװ טליבעצ ריז ...ןוא םורַא !עמעלַא ןוא

 .עציב רעד ןופ ןפָאלפנַא

 וצ דוסי ןקידנעטשלופ יא טַאהעג ,דיז טײטשרַאפ ,טָאה גיניק רעד

 ןזיװַאב סשינ עזארפ ןיז רעכָא טָאה רע ."ןיז ןופ ּפָארַא זיא רע :ןגָאז
 טימ ןוא ןעגנוהּפשעגפיוא זיא רעסישזעריטּפיוה רעד ?ײװ ,ןגָאז וצ

 ןריפכקעש ןופ גנוצעלראפ ןימ ַאוַא טעװ רע זא ,ןדקָאמעג ?וק ןדליוװו

 ש'מ טעברַאשג גנַאלנרָא רע סָאה ףיורעד טשינ, :ןוָאלרעד טשינ

 .רעפייוו יױזַא זוא ..."זַא ,ןיקסלאדה

 וי

 טלגנירעגמורַא ןבָאה ךימ .סנארט ןופ !ײגוצסױרַא ןזיװַאב בָאה ךיא

 סמערָא יד רעטנוא ךימ טָאה ןעמ .םירבח ערעדנַא ןֹוא ןפנעדופס עניימ

 .ךיא .יקסװָאלַאטיַאװ ןעמוקעג ןיא סע ,עבָארעדראג ןיא טריפעגקעווא

 ןריּפסקעש וצ ןַא ,ןדלָאמעג בָאה ךיא .ןטייהלצנייא ןייק טשינ קנעדעג

 ןפימ "ש ט י װ ַא נא ר א, יװ תוכייש רעמ דיא בָאה ןיקסלַאד וצ ןוא

 ןזײװנָא טשינ םיא ןָאק ןעמ ביוא ,ןוא םענייאניא ןעגָאמרעג ּםָאקײםימעי

 יד ןליּפש :ןַארפ םעד ןוא ןיוהק יד ּפָא ךיא טערט ,ץענערג ןוא טרָא ןיז

 ר ַא נ ךיא ןָאק -- עזארהפ עקידרעטייוו סגיניק םער !קישכערַאב ,ענעצס

 יד ךיאלעוו שרעדנא .בלכ ןקידנליב םעד ןווהענ עניימ ןיא קידנליפרעד

 טשינ ױזַא םע ןבָאה טנייה זיב עלַא סָאװ ,סָאד ןוא .ןליּפש טשינ ענעצס

 | .קידלוש טשינ ךיא ןיב --- טליּפשענ

 ךיא זַא ,ןָאטעג ךיז טָאה רימ טימ סָאװ .רעטַאעט ןופ קעװַא ןיב ךיא

 םורַא העש א ןיא .ןליצרעד וצ ךיא רַאּפשרַאפ -- םַײהַא ןעמוקעג ןיב

 :רַאפ ןיא סיפענעב ןקידננרַאמ זופ שיּפַא רעד זַא ,טרעהרעד ךיא בָאה

 ! .מּפעלק

 דיא ...עיסלווװנָאק ןופ םזיסקָארַאּפ ַא ןיא יװ ןגיק ןביקבעג ןיב ךיא

 6 ענײמ טקעװענפיוא ךימ ןכָאה טְנװָא ןיא טעּפש .ןפָאלשעגנײיא זיב

 | .ןפנאיציפענעב



 ריא זַא ,ןטעבעג טָאה רָאטקעריד רעד ,שטיווָאנימאיגעוו ידַאקרַא ---

 ןט29 ןופ עכָארּפ;טכַאנ ַא טמיטשַאב ןיא סע .רעטַאעפ ןיא ןעמיק ףלָאז

 ךיז ריא טפרַאר ןגרָאמ ןַא ,טניימ ששינָאטנַא װָאקַאי *טע?מַאה , טקַא
 | .ןליּפש ןענַאק וצ ןעורפיוא

 "ישזער:טּפיוה, סעשפיװַאנארַא ײב "טעלמַאה, טימ רַאזיּפע םעד

 ָאד ןבײרש רימ תויה ,רעבָא .ןקידנערַאפ טנָאקעג םעה ףיוא ןעמ טלָאװ
 טליּפשעג ןַא ןרעװ טלײצרעד ןומ ןבעל | ײ { ןֹופ טשינ תונורכִי

 ףיוא כָאה ךיא יװ ,ױזַא ש שיי נג -- טקַא 4 ןֹופ ףוס םעד ךיא כָאה

 .טַאה ןשטיװָאנאהַא טימ רימ ןשיווצ טנעדיצניא רעד .פקרעמעגנָא עכַארּפ
 :רָאפ יד ןפורוצּפָא סולשַאכ רעד ;טָאטש !רעביא ןגָארטעצ קפס ןָא ריז

 ןטלופרעביא ןיא ;לַאהנַאקס ַא וצ  לַאנגיס  ַא יוװ ןעזעגסיוא טָאה גנולעטש

 ףיוא םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ טרַאװעג רעקילדנעצ |בָאה לאז:רעיושוצ

 טליצרעד טָאטש ןיא  ,קפס ןָא ,ןבָאה ןטנעדושס ידו רבק ןיא ענעצס רעד
 :יא עשירעליּפשיוש עניימ ןופ ןעזענּפָא ,רעבָא ,(פקילפנָאק ןופ םיטרּפ יד

 ןיא טָאה סָאװ ,רענייא יװ טליפעג טציא דימ ךיא בָאה ,ןעגנובעלרעב

 ןקירדוצ ףרַאד ןוא דרע'רה ףיוא רענגעק םעד טגײלעגקעװַא ףמַאקיײװצ

 !טשינ ךיא ן ָא ק ס ָא ד ןוא ...טסורב סנטגיזַאב םעד ינק זטימ
 ןשירעפעש ןופ ןטקנוּפ ץלַא --- ?עלָאר, ,?טעלמַאה,  ,"ריּפסקעש ,

 ;תיוא ןלענָאיצָאמע ןופ ,דיז ןבעלסיוא ןשיפַאסָאליפ ןופ ,םזיטרַא ןופ ,םויק

 ביוא ,טרעװ ץלַא סָאד זיא סָאװ רעכָא ...טייקנביוהרעד ,גנופיטראפ ,גייטש

 גנולשעגּפָארַא ,ןרערט עטקיטשרַאפ םָארטש ַא ןבענרעד !צעמע טסָאק סע

 :רעד זיא סָאװ ,רענגעק ַא ךיז רַאפ טַאהעג דָאנ ךיא טלָאװ ...לַאג ענעג

 ץילבפיוא ןשירעפעש ןופ תמא רעד) טֿפיּפש ָאד זַא ,ןפײרגַאב וצ ןסקַאוי

 -- עיזַאטנַאפ רעטליּפשעצ ןופ חוכ ןרַאפּפָא םערט רענגעק רעד רע זַא ןוז

 !ןײז טשינ רוּפש ןייק םיא יב לָאז עיציבמַא רענעגַאלשעג ןופ ןוא

 :ע ג ט ש י ג ,ןעמוקעגנָא ןיא רבק ןיא ענעצס יד ןעוו ,בָאה דיא

 :;עג טשינ) ..טבארבעגפיוא ױזַא םיא טָאה סָאװ ,סָאד ןַאפ ט נָא קי

 :ענּפָא ןעװעג !ענעז ןעגנורעטש עלַא לײװ = ;ס ג ָא ק ע ג..לײװ ,"טנַאק

 לקניװ ןטקעטשרַאפ ַא זיא ץעגרע ןסעזעג ןזיא רע ?ײװ ;געװ ןופ טמיור

 י װ .סעכ !זָאלטכַאמ ןֹוא לַאנ םענעסָאנעצ ןֹופ טעשטרַאקעג ךיז !וא

 :סױרַא .ןדער טשינ ָאד רימָאל -- טרטּפענּפָא ענעצס יד בָאהדיא יוזַא

 .טגװָא ןצנַאג ןופ רשמ ןיא טנעמָאמ רעטסכַאװש רעד סע ןיא ןעמוקעג

 זַא ,ןעמונעגנָא ןבָאה ,עבָארּפ יד ןעזעג ובָאה עכלעװ ,יד ןופ בור סָאד

 יא "גנומיטש , עקירעהעג יד טַאהעג טשינ לקַאטקעּפס ןפיוא בָאה ךיא
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 רעד ןופ טנורג רעד .ךיילב  ױזַא ןעמוקעגסױרַא ענעצס יד זוא רעבידעד
 טנעמָאמ םעד ןיא כָאה ךיא :רערעדנַא זַא ןעוועג רעבָא זיא !"טייקכיילב

 ןרָאװעג ?טעלמַאה, א ןילַא ןיב ךיא .ןלוּפש וצ ?ןטעלמַאה , טרעהענפיוא

 טימ -- ,םולב טימ טשינ -- ןעמענ המקג; -- ןביוהעגנָא בָאה ןוא

 א רעד טימ ענעצס ,טקַא 8 -- "טעלמאה,) "7 ר ער ס

 עכעלפע ןעגנאגעג גנ ולעטשרָאפ יי יד לא טקייצרער יו ,ןָאזעס ףוס זיִב |

 ַא ן בולברַאפ רימ זיא קנעדנָא ןַא .רעזייה עטפיוקראפסיוא) וו .ֿפָאמ

 :ַארגַאטַאפ (עטכַאמעג שינעליא יא לײװ) ענע גנולע ג טשינ

 עמַאנפיוא עקיזָאד יד -- טייז א ןיא ּפָאק ןפיוא טציז קורַאּפ רעד ווו ,עיפ

 ָאי ןיא טלַאטשעג:טעלמַאה רעשיטקַאפ ןיימ ןופ דקיב ןשלַאפ ַא/ שינ
 ןיא ,ןדנעטשמוא עטלּפירקרַאפ יד ןגעוו ןגָאז תודע טעוװ יז רעבָא ,9

 ןכיוה יד וצ ןגעװ ענײז ףיוא טעּפַארדעג ךיז טָאה רבד לעב רעזדנוא עכלעוו

 - .פיצ:סנבעל ןייז ןופ

 טָאה ערעימערּפ רעד ףיוא :?קַאטקעּפס םעד ןגעװ םיִטרּפ יײוװצ דךָאנ = |
 :םִא טלָאװעג סע כָאה דיא ...ןזיור עקידנעילב שיוק ַא טגנַאלרעד רימ ןעמ

 :לעװַא רימ ןופ סע טנַאזטנע ךיז יז ןבָאה ,ןטנַאיציפענעב עביל עי ןבעג

 ריא יןדנוא זופ זיא סָאד זַא ,יקסװערַאמ רבח רעביל ,טלַאה, :ןעמענו

 ;פיוא ןר ַאוועג .דיא ןיכ בָארעדרַאג רעד זיא רעבָא ,טרירעג ףיט ןעוועֶג ןיב

 עפרַאק:טיזיװ ַא ןגעלעג ןזיא שיוק ןיא ;שפנ ןיימ ןופ שנורג ןזיב טרעדורעג

 ןקיטכענ ,"קרַאמענעד !ופו ץנירּפ, ןקיפנייה םעד,, -- טפירשפיוא ןַא פימ

 גנוטסייל עדעי ןיײז ןרעדנוװַאב סָאװ ,רעיושוצ עּפורג ַא ןופ אדרומאהאג,

 :דיּפסקעש ןכעלברעטשמוא ןיא גלַאפרעד !ײז ןופ ןביוהרעד דיז ןליפ }

 בָארעדרַאג ןיא ןײרַא ןענעז לקַאטקעּפס כָאג ."!טַאװיװ !ָאװַארב ...קהעװ
 ענעלעי ןופ גנופײלגַאב רעד ןיא זעמַאד ייווצ ןוא רענעמי עשיליוּפ עּפורג א

 טסוװשג טשינ .ןגָארטעצ ןוא טרעדורעצ ןעוועג ןיב ךיא .ןָאדחָא אנװַאניװלע

 טגעה עטקערטשעגסיוא טקירדעג ,טקכײמשעג ,ןיב ךיא טלעװ רעסָאװ ףיוא

 .טימ קידנרער ,ןרעה יד וצ םגָאז ַאנװַאנװלע אנעלעי יוװ טרעההעד ןוא

 *| ק ַא ד ַא ר, ;שילױּפ ײז

 -- 1919 רעבַאקעד 29) רַאוטרעּפער ןקידבוטמוי ןופ טַאקַאלּפ ןפיוא

 עג טָאה ןעמ .לָאמ 2 טריסנָאנַא ןעוװעג טעלמַאה , זיא (1916 רַאונַאי 6

 20 טליּפשעג ךיא בָאה גָאט ןייא .גַאפ ַא ןעגנולעטשרָאפ ײװצ וצ טיפש

 "ךודיש ַא ,, סלָאגָאג ןיא "אצינשמיאאי , -- .2 ןוא טעלמַאה -- .1 :ןלַאר

 :ַאק:עדַאנַאפוב ענעכָארּפשעגסױא ןליּפש ןנעלפ עלָאר יד -- (ַאבמינעשז)
 .ןלָאר:ןיורק ס וו ַא מ ַא ? ר ַא װ ןופ ענייא ןעוועג זיא סע . ..רעקימ
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 יםימעט יײװצ בילוצ טליּפשענ סע ךיא בָאה קסווָארדנַאסקעלַא ןיא
 ,ןץנעלָאּפרַאק רעקיכיילפעפ ַא זופ ץיזַאב ןיא ןעװעג ןיב ךיא ?ײװ ,תישאר

 ,טנָאזעג שפיװָאנָארא טָאה --- תינשהו ,ןוא טרעדָאפ טלַאמשעג יד עבלעוו

 =ַארט , א ןיב ךיא ןַא ,הכשחמ יד ּפָאק ןופ ןגָאלשסױרַא רימ ףרַאד זעמ זַא

 "!יקסלאד -- ןיא רע זַא ,ןעניימ עקַאט ךָאד טעװ רע, ;"רעקינ

 "טעלטַאה,,



 יומטיירט , :שינאּפש טפייה "ַאללעוסנַאק, .טדז
 ('"רעד, ןײז ןוא װעיערדנַא דיגָאעל)

 יה רעד ןיא ןעגנוניישרעד ענעי ןופ ענייא זיא װעיערדנַא דינָאעק

 ןענעז עכלעװ ,הפוקת רערענָאיצולַאװער:רַאפ רעד ןופ רוטַארעטיל רעשיס
 ,רוד רעד ןוא ,ןרָאװעג טקנײװשענּפָארַא ןשינעעשעג יד ןופ ?וכמ זיא

 ,רעקילדנעצרַאי עקידרעטייוז יד ןופ ןדייל ןוא תורצ ,תונאד יד ןיא ןָאטרַאֿפ
 ...ןסעגרַאֿפ םיא טָאה --

 ערעודניא טימ תוכייש ןיא ןװעיערדנַא דינָאעל ןגעװ טנייה קידנדער

 :יײװ יד זיא טעװ סָאװ ,טקנוּפ א ןריטנעצקַא ?כ םדוק ךיא זו ,ןוװיטָאמ-
 .ןכיױפפיורַא רעטפָא ץלַא רעדנעב ןוא רעטעלב עקידהעט:

 !ר וט א רע ט י ? -- ןיא טקנוּפ רעקיזָאד רעד

 .רוטַארעטיל ןופ לפיּפַאק ַא זיא ועיערדנַא דינָאעל זַא ,ךיז םייטשרַאפ
 :עמשרָאפ עיונעג ַא ךיא כָאה ,ןװעיערדנַא דינָאעק ןגעוו קידנהער ,רעבָא

 םייוו ךיא רעבָא ,"וועיערדנַא דינַאעל , זיא סנױזַא סָאװ ,םעד !געװ גנוקי

 | ?ײרוטַארעטיל , סניױזַא זיא סָאװ --- טשינ ירמג?

 םיש ןייק טשינ טגילרעפנוא ,ם / כ ס םלַא ,ללכב "רוטַארעטיל,

 םענעבירשעג ןופ טעטילַאװק יד ןָא ךיז טביוה ווו רעבָא .עיסוקסיד ןוא קפס

 :עטיל ןיפ קרעוװ ַא רַאֿפ װ י ט ק ע י ב ָא ןכַאמ סע לָאז סָאוװ ,טרָאוװ
 ?רוטַאר

 ,םנימעג ךיא בָאה ,ןבעל ןקיניזטסוװַאב ןיימ ןופ בױהנָא ןיא ,לָאמא
 .הבושת ערָאלק ַא הלאש רעד טָא ףיוא בָאה ךיא זַא

 ומלוק ןשידיי ןופ ?סעק ןיא ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא --- רעטעּפש
 ןפרַאד סָאװ ,ןטרעוװ ןוא ןעגנוכיירגרעד יד זַא ,ןעזרעד ךיא בָאה -- ןבעל
 טיופ טשינ ןבָאה ,טייקכעלברעטשמוא ןופ סרעברָאל טימ ןרעװ טניוהקעג
 ירַארעטיל ןײק קיטירק:רוטארעטיל רעזדנוא ןופ ר ע בע גנ ָא ס יד
 .טרעוו עשי

 טא

2 
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 "ירומַארעפיל , טימ ךיא כָאה האקהו םויהמו זַא ,טגָאזעג רימו ךיא בָאה

 .טשינ יז ךוז ךיא ...ןוא ,טשינ אשמו ענמ ןייק

 ?ַארעטיל , טש י ג -- רימ רַאפ זיא ,לשמ?פ המודכ ,ר י ּפ ס ק ע ש

 וװ) יַאטסלַאט וועל סָאװ ,טנַאה רעד וצ רעײז רימ טניל סע זיוא ,"רומ

 אה, ,(רוטַארעטיל סיוכרוד ,רוטַארעטיל -- ָאי ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא

 .ןריּפסקעש ןופ ,טשינ

 "עה יד טשרעהַאב טרעדנוהרָאי ביױהנַא ןיא טָאה ויעיערדנַא דינָאעפ

 זיא יקרָאג םיסקַאמ זַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא ןענַאילימ ןופ תוחומ ןוא רעצ

 שערדנַא ןגעוו יָאטסלַאפ טָאה ייברעד .טעשירַאלוּפָאּפ {ייז רעטניה ןבילבעג

 רעבָא "טשינ ארומ ןייק בָאה ךיא ןוא ךימ טקערש רע , ;טגָאזעג ןוועי

 218 ,ןייז ןבָאה ןלעװ פלָאװ רע זַא ,טקירדעגסיוא טַאהעג ךיז טָאה יקרַאג

 .טנַאלַאט ,םוועיערד

 רע .רישקעל ערעלוּפָאּפ ןילב !עװעג טשינ ןיא וועיערדנַא דינַאעל

 גיזומ רערעלוּפָאּפ ַא טשרעה סע יו ױזַא רעטימעג יד ןיא טשרעהעג טָאה

 +דַאפ ףיוא לכיימש ןקידיירפ ַא ןפורסיורַא טגעלפ רע .וויטַאמ רעשילַאק

 :רעה עטמעלקרַאפ ןופ ןצפיז ןעװעדַאלסיוא טגעלפ רע ;רעמינפ עמהנאה

 םָאטַאּפ םעד ןבעג רע טגעלפ ,הזנור ןיא עטסערּפרַאפ ,ןּפיל ןוא ;רעצ

 !ײרע וד ,ףיוא יימש,, :ןבירשעגנָא טָאה רע .טסעטָארּפ ןקידנסקַאװפיױא ןופ
 :םילש ןײק ןײז םשינ פעװ םע !שטנעמ וד ,דרעװש טיס ?טראנאב

 "!למיה ןוא ריד ןשיװצ

 ?עגיטשעגרעביא טשינ ןֹוא ערַאבכײלגרַאפמוא סָאד ,עטסקיכליה קסָאד

 טנירק סָאװ ,רעד, :עסעיּפ יד ןעװעג זיא --- ,רוד:רעטַאעט ןופ דיק ענ

 רעד ןיפ ךורבסיוא ןרַאפ טרַאה ןביירש ןבוהעגנָא יז טָאה רע ."שטעּפ יד

 ?רומש יד ;ןעיגלעב ןיא ?יח ןשישטייד ןופ שרַאמנײרַא רעד .המחלמ:טלעוו

 ןשיראברַאב םעד טָא ןגעק ןסיוװעג סנשטנעמ ןרעי ןופ גנוגערפיוא עשימ

 םעד לוויפש ןײז זמימ ןפַארפעצ טָאה סָאװ ,םימרעקנוי ןשיסיירּפ ןופ טירש

 =:עװ עקידנרעטישרעד יד ;טייהיירפ ןוא טכער ןופ ףירגַאב ןטסעפ ןַאד זיב

 2רעד  טלָאװ םיכלמ ןעוו, :ןעמלעהליוו וצ טרעבלַא גיניק ןשינלעב ןופ גנוד

 -- ?רוד ןיא ןײרַא ליוק עטשרע ןיימ טלָאװ ,רעוועג ןגָארט וצ ןעוועג טביול

 טרעטַאעט םענעביױהעגנָא ןיפ !וועיערדנא דינַאעל ןסירעגּפַא טָאה ץלַא סָאד

 ףעגנָא טפארק ןֹוא קָאטַאּפ םיא רַאפ ןקיטרַאנגײא םעד טָאה רע ןוא קיטש
 ךפשדע ןיא ןיא סָאװ ,ייפייהיירפ ןוא ץעזעג ,גיניק ,, :קימש סָאד ןבירש
 לרעטַאעט טייהרעמ רעד ןיא ןרָאװעג טליּפשעג המחלמ רעד ןופ דָאירעּפ

 ײנערַאֿפ רע טָאה 18/16 ןָאזעס:רעטניוװ ןופ בױהנָא םוצ .דנַאֿל ןצנַאג ןופ
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 ןיא גנופעטשרַאפ א,) קיטש סָאד ..."שמעּפ יד טגירק סָאװ ,רעד , טקיד
 ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ןיא (טַאקַאלּפ ןפיוא ןסייהעג סע טָאה *ןטקַא 4

 מט ש י ג מָאה ...ןוא *רעטַאעט ןשיטַאמַארד סיקסלָארָאכוס, ןיא עװקסָאמ

 .?ןלַאפעגכרוד, :ןגָאז ןלעװ טשינ ןלָאז רימ ביוא ,זעמונעגסיוא
 ןוא קרעװ ןופ ויטָאמ:טּפיוה םעד טליפרעד טשינ טָאה רעיושוצ רער

 :רעירפ סוװעיערדנַא .י"שי , ןרַאפ ןשירָאלַאק עכעלרעסיוא ענייז ןעמװנעגנָא

 םעד,) םזילַאטנעמירעּפסקע ןלַארטַאעט ןופ ןטיכעג יד ףיוא ןוװורּפ עקיד

 זיא איַאקסװעשזרַאסימַאק ייב ןוא !?"רעטאעט=טסנוק , ןיא ?ןבעל קנשטנעמ

 טימ ןטנעמירעּפפסקע יד ןיא ּפַאטע רעטסקידריוװקרעפ רעד ןעװועג|

 טָאה "אטח ,, רעד .טרעטשעג קרַאטש לַאפ םעד ןיא ןבָאה (םזילַאבמיס

 ךיז טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעיטפיוא ענייז טשיװענּפָא

 ןַײז סָאװ ,טסילַאער רעטנעװקעסנַאק ןוא רעגנערטש סלַא ןזיװעגסױרַא

 .טימ ײז טלדונַאהַאב ןוא גָאט זופ סעמעט עקידלּפַאצ יד ףיוא טרינַאער עזומ

 םעד ןסענרַאפ טָאה ןעמ .טסיצילבוּפ ןקידנעמַאלפו ַא ןופ טייקפראש רעד

 ןופ געש יד, זופ ,"רעפכעלעג ןטיור , ןופ ,יענעגנָאהעג ןביז , ןופ רבחמ

 ?עלק ערעדנַא רעקילדנעצ ןוא (אנדזעב) ''םוהת רעד, ןופ ,?ןבעל רעזדנוא

 ןענעקענַאמ "עשילָאבמיס, ןעעזעג טָאה !עמ .קרעװ ערעסערג ןֹוא ערענ

 יצ ,סײװ רעװ ןוא .טרעקעגּפָא טליגכיילג טימ ײז ןופ ךיז טָאה ןעמו ןוא

 :עטשרַאפ עכעלטע ךָאנ טַאקַאלּפ ןופ ּפָארַא טשינ "גנולעטשרַאּפ,, יד טלָאװ

 :םנ א פשינ טריסַאּפ רעטַאעט ןיא ןעוו ,זעגנופ

 =נ רָאיטקַא רערַאברעדנוװ רעד ןעװעג ןזיא "סו נג, רעקיזָאד רעד

 ַא ןיא עלָאר יד ...ינשטנַאמ ףַארג ןופ עלָאר רעד ןיא -- יה וואר ײלַאק

 טריסַאּפ טָאה ָאד ןוא ,רבחמ םייב האצמה רעשי;הוטַאמַארד ןופ רוועדעש

 ,קרעװ א ןפַאש רעליּפשיוש ןיא רבחמ ןעװ ,גנורַאּפנעמַאזוצ עכעקולנ עגעי

 רעד .ןפע עמילַאינעג יײװצו ןשיװצ ץענערג יד טשיװשנּפָא זיא סע ןכלעוו ןיא

 עשילָאבמיס,, יד ףיוא טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה םוע רעװקסַאמ

 ןביוהעגנַא טָאה ןוא קימש םצע םעד זופ .שינרעשנַאלפ ןוא ןמייקיגיזמוא

 רעד !יא ןענידאר ןופ גונעת םעד ןסינעג וצ ידכ ,רעטַאעט סָאד ןליפנַא

 --- זַא ,דוס ַא ואל םעד ןייא טמיור רעכלעוו ,ףארג ןשלַאפ ןופ עלַאר

 ."זָאלרעדניק רָאי 800 ןיוש ןענעז סינישטנַאמ יד ,

 -- ןביוהעגנַא עמ טָאה ,"ינישטנַאמ, ןיא ןענידאר ףיוא קידנקיוק

 ןפײרגַאב ןבױהעגנָא ןוא "ןרעד, ןיא ןװָאצװעיּפ -- | ר ע ה ןֹוא ן ע ע ז

 זַא ,ןעורעד טָאה ןעמ .םורַא ןוא םורַא רָאפ טמוק סנױזַא סם ָא וו --

 יטעפנָאק ןוא ןישנַאּפרעס ןופ סעגנעטס עקידנבעווש ןופ טכעלפעג ןיא
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 ;עג עקידעבעל ןעמעטָא ,רעטנָאלּפ;קריצ ןופ ץענ רעטשכידעג ַא רעטניה

 םזילַאער ןיא "םנווייל , רעצנַאג רער ןוא .ןשטנעמ עלַאער ןופ ןפלַאטש

 טײדַאב "םזילַאער , זַא ,טנקסּפעג סע טָאה רע רעכָא ...ןימ ןפסנייר ןופ

 זיוװרעפרע טכיירגרעד סָאװ ,שייקיברַאפ !טרעקרַאֿפ ?םײקיזָאלמרָאפ ---

 ?:ַאלק ,ןגַאזגיז !יא עטמירקעגנסיוא ,סעיניל ,טייקטנוב רעשירעדנעלברַאפ ֹוצי

 ריז ןעלקיװפנַא ןוא עיגרופיל רעשיסַאלק ןופ סױרַא ןעמיווש סָאװ ,ןעג
 ןוא םענורטס:ןפראה וצ ןרעקוצמוא דךיז ידכ ,זאשזד ןופ ןסנַאנָאסיד ןיא:

 טָא -- עיגעלע רעלופרעמוק ןוא קיריל רעטסשרַאצ ןופ ןויטָאמ ןעגניז

 :ץגנָא טשינ ,קרעװ סוועיערדנַא ןופ ?יטס רעד ,רעפסָאמפַא יד זיא סָאד

 :ַאב2 -- ןײמענֿפַא ךעלבעטשכוכ ןוא !קורדניא עטשרע יד ייב םענעמונ

 .רעטעּפש ןטביק
 םנעילעג רענעק:רופַארעטיל עטסנעעזעגנָא יד ןבָאה קיטש םעד ןגעוו

 -יז מָאה ןעמ .דנַאל ןופ חשש ֹוצֹנַאג ןרעביא ןטַארעפער ןוא סעיצסקעל

 וצ ןסעגרַאפ ןנעלפ ןטנעדוטס :ךדעלזיירק ןיא טריטוקסיד ןוא טרעּפמַאעג

 ;יודעג ...טרעיודעג טָאה סָאר .ןרָאסעּפָארּפ ערעײז ןופ סעוצקעל ףיוא ןײג

 ןיא ןוא ,ּפָאק ןפיוא טלעטשעג ךיו טָאה טלעוװ יד ןיב גנַאק ױזַא טרע

 ,סיפ --- ןרעדור ןכױהעגנָא !כָאה ןסיװ זופ ,טסנוק ןופ ,רעטַאעט ןופ ןבעל

 ןבעל סָאד טליפעגנָא ןבָאה רעזהלעה עטקיטשרַאפ ןופ ןעגנַאלק ןוא ,טנעה
 פַארַא , ,ןדנוװשרַאפ ועיערדנַא דינָאעל זיא טלמעי ...טקמעי ...טפוק יד זוא
 .גָאמ ןפשיװעגּפָא ,ןקיטכענ ןופ טלַאהניא ןַא ןרָאװעג ,'"קרַאמ ןופ

 .(ןרָאי עגנַאל ךָאנ !טלַאהעג רַאוטרעּפער ןיא ךיז ןבָאה ישטעּפ יד;)

 :ָאירעס רכח:לוש ןיימ ןופ ןעמוקַאב ךדיא בָאה רעכמעווַאנ ףוס דרעק

 :רַאעג ןיקסלָאדָאכוס ייב עוװקסָאמ ןיא טַאה רעכלעוװ ,יקסוװָאקנערטס אשז

 -יגָאעל ונעװ ןבירשעג טָאה רע .ווירב ַא ,רעסישזער:ףליהעג סלַא טעב
 רעכלעוװ ,רעד, ?"ןעמָאנ םענענושמ ןטימ עסעיּפ רעטסיינ סוװעיערדנַא

 טלָאװעג טָאה רע קָאװ טשינ טײטשרַאפ רענייק זַא ,"ששעּפ טמוקַאב |

 :עמשרָאפ יד ןקוק קַאמשעג םלוע רעד טייג ןענידאה קנַאדַא רעבָא ,ןגָאז

 רעד ןיא װָאצװעיּפ טכַאמ קורדנייא !סיורג ַא זַא ,ןגָאז זומ ןעמ ןוא גנופ
 :'חרַאֿפ יקסווָאקנערטס טבײרש '| ר ע דע :טגָאז ןעמ) עלָארלטיט

 ָאה טליג " ר ע ד , ל?לײװ "ם ע ד8 .:טפ ש ' ג טגָאז ןעמ .טשוה

 לײװ ,ןריסערעטניארַאפ עסעיּפ רעד טימ ךיז רימ טאר רע .(ןעמַאנ ַא יװ
 :אפעמ עטכירעגמוא וצ תויסנ עטנַאקַאב ןיימעגלא גנַאל ןופ עניימ טיול

 ןוא !טכַארט וצ דלעפ ַא ָאד ןיא רימ רַאפ זַא ,ןָא רע טמענ ,ןזָאפרָאמ

 .ןליפ וצ
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 ןעמויטסָאק יד ןופ ןציקש קילדנעצ א טקישעגוצ ייברעד רימ טָאה רע
 ?וצ רע טָאה -- גנוטַאטשסיוא תוכלה ןיא ,ךעלרעסיוא לײװ ,ןעמירג זוא

 זיוהײםיעגושמ  ַא גנולעטשרָאפ יד ןיא -- ןכעגעג

 ,טכַארטעג טשינ םעד ןגעוװ ןוא טנעיילעגרעביא ווירב םעד בָאה ךדיא
 המכסה ןייק ;*טעלמַאה, ןגעוו טדערעג ךיא בָאה ןיקסוװַאלַאטיַאװ טימ ?ײװ

 :עג ַא ןביוהפיוא ןוא ,ןגָארטעצ ןוא טרעטיברַאפ ןעוועג ;ןעזעגסיױרָאפ טשינ
 ,עסעיּפ "רעפיירדעצ , ַא סװעיערדנַא שימ טנעמירעּפסקע ןַא !געװ ךערּפש

 .ןיז םוש ןייק טַאהעג טשינ סטָאה

 וצ יקסוװָאלַאטשיָאװ ךיס טפור רעכמעוװָאנ ףוס ,תבש ַא םענייא ןיא

 רע םגה ,טרַאװרעד טשינ ךיא בָאה הבוט הרושכ ןייק ...שעניבַאק ןיא ךיז

 ,סעּפע !רעהוצסיוא טיירג ,ןײרַא ןיב ןוא ,*ַאקשטינָאמ,, ןפורעגנָא ךימ טַאה

 שטיװַאנָארַא ןגָאז טשינ ל?יוװ רימ םָאװ
 ,רעד, סוװעיערדנַא דינַאעל --- עסעיּפ עײנ ַא ןעמוקַאב בָאה ךיא --

 ךיז טליװ ,עװקסַאמו זיא םיג סָאװ ,סיינ ַא ..."שטעּפ טימוקַאב רעכלעוװ

 טרעהעגפיוא ןוא ןענעײל ןביײהעגנַא עסעיּפ יד בָאה ךיא רעבַא ,ןריפפיוא

 .לכש ןרָאלק ןֹופ שימוצ ןטסלַאמינימ ןָא תעגושמ ...טייז רעטירד רעד ףיוא

 ?ניקגיוז םעד ןנעק ןענעז םהעוטנָאלפ עשילַאבמיס עקיטציא:זיב ענייז עלַא
 לעװ ךיא ןוא ,ןליּפש ןעמשנרעטנוא טשינ ךיז רענייק טעװ עַֿאר יד .רעד
 וצ טימרעד ךיז קשח טסָאה וד ביוא זיא .ןגילרָאֿפ טשינ םענייק סע

 .קיטשרעגָאד ןעמ ףרַאד סע ןליּפש .ןייז חילצמ טָאג ריד לָאז ,ןעמענרַאפ

 .ייווצ ןבַארּפ

 ?קיטיורפ רשפא ---

 קיטיירפ !קיטנײה .ןסיפענעב ןופ גָאט רעד זדנוא ייב זיא קיטיירפ ---

 ךָאד טײז ריא) קיטשרענָאה ףיוא ןײז םיכסמ טעװ יז ביוא .ַאנינַאיד ---

 .קיטיירפ ןליּפש םָאד רימ ןלעװ ,(דניירפ עסיורג

 קעװַא יב ןוא טּפירקסונַאמ םעד םנעה ענייז ןופ ןעמונעג בָאה דיא

 ןוא ,קײטּפַא ןיא רושזיד ףיוא ןעװעג טכַאנ ענעי ןיא יורפ ןיימ .םיהַא

 ...ןענעייל ןעמונעג ךיז בָאה ךדיא
 זע נע ײ 2 ;:סעצָארּפ םצע רעד -- ןענעייג זַא ,ןגָאז ַאד.זומ דיא

 ןיא רימ ךיז טיג ןדגיװרעביא עכלעוו ,שינעמוקּפָא ןַא רימ רַאפ זיא ---

 םשה ןעמ? ןוא ,ןעצ ןופ לַאמ ןייא !יא גנוגנערטשנָא רערעיוהעגמוא טימ

 םצע םעד ץוחמ רָאטקַאפ ןקידנצייר זיא סע ןכלעוו ַא בָאה ךיא ביוא ---

 ,וירב סיקסווָאקנערטס ןעװועג לָאמ סָאד ןיא רָאטקַאפ ַאזַא .טקעיבָא

 ."טרָאװריפנײרַא , סיקסוװָאלַאטיָאװ טקרַאטשרַאפ ךָאנ טָאה סע ןכלעוו
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 טשינ ..ןֹוא ?למעלבנרעש סָאד טנפעעג ,טצעזעגקעװַא ךיז בָאה דיא

 23 צ ןימ ַא טשרעהַאב טָאה ךימ .ץַאז ןטצעל ןזיב טרָא ןופ ךיז טרירעג

 רךָאנ רעמעּפש טשינ ,רעירפ טשינ ןענעיײל םייב בָאה ךיא ןכלעוו ,ר ע ב

 ..מבעלעגרעכיא פ ש י נ

 2:טקַארּפ רעד ...ןפיול וצ ןעמוקעג רעפטַאעט ןיא ךיא ןיב ירפ קיטנוז

 טשינ תולעּפתה !יײמ לָאז ךיא זַא ,טגָאזעגרעטנוא רימ טָאה ןובשח רעש

 ןעמפראפ רימ שטיװָאנַארַא טעוװ ,יקסוװָאלָאטיַָאװ טשינ ביוא ;ןזײװסױרַא

 טוומעג טֿכַאװ ךיא רעבָא ...גנוריפפיוא יד זרעטשעצ רשפא ןוא דיירפ יד
 ץוח (וויפַאמ ןגעוו ןטכַארט ןענָאק וצ !טַאנקעג גייפ רעדנַא ןַא ןופ ןײז

 .שפנ ןיימ טליפעגנָא טָאה סָאװ ,םעד
 :ןיקסוװָאלָאטיָאװ !דלַאמעג ךיא בָאה גיוא עקידנעמַאלפ טימ

 ?יורנהעד עשינעצס עטסערג יד ןיא סָאד !שטיוװַאנַאטנַא ווָאקַאי ---

 משינ טָאה רַאוטרעּפער םענרעדָאמ ןיא עלָאר יד !שרעדנוהרָאי ןופ גנוכ

 ..ן"פעכקַאמ, ןֹופ "טעלמַאה ןופ הגהדמ יד ןיא סָאד ...עכײלג ןייק

 ,"ןיק , ןיא ןגָארש רימ סָאװ ,ןסלוּפמיא יד טימ ןליּפש סע ןלעװ ןרָאיטקַא

 .ליּפשרעדניק ַא םעד ןגעק "ןיק , זיא שיגרופַאמַארד ןוא שיפָאזָאליפ רעבָא

 ,םעלבָארּפ ַא ןיא סָאד ..עלָאר ַא יװ רעמפ ם ש י נג רָאד ןיא "ןיק,

 ןוזיטָאמ טגָארט סָאד ...*טַאשיק ןַאד ,, יװ קרעוו א ,'"טסואפ, סעמעג יװ

 .טײקנטלָאּפשעצ רעקיטייצשנייה רעזדנוא ןופ

 -- רָאטקעריד רעד ּפָא ךיז טפור -- ,גָאפ רעד יװ רָאלק ןיוש --- -

 טעֹוװ םלוע רעד ?ײװ ,ןײג ןענַאק טשינ סע טעװ לָאמ ןייא יװ רעמ זַא

 ןרילרַאֿפ וצ טניופ וצ טשינ סייוװ ךיא .ןטקא ןבלַאהטרעדנָא ןציזסיוא

 .ןבַארּפ יײוווצ

 ןעירשעגסיוא ךיא בָאה -- !ײ ר ד ןײז זומ זכָארּפ --
 ףעמ טפור גנַאגמוא ןיא סָאװ ,סָאד טַאהעג טָאה יקסוװָאלָאטיָאװ

 ."ןצרַאה ןיא טָאנע

 םעד ןיא יוב ךיא זַא ,ןדלָאמעג ביױהנָא עמַאס ןופ ריד בָאה ךיא -- ||

 אפ טשינ ךָאד ךיא ןָאק ,רעטיירדעצ א טסיב וד סָאװ ,םעד ףיוא לַאפ

 בילוצ ןענָאק רימ זא ,גָאז ךיא .גנואיצַאב עלַאמרַאנ ןייק ריד זופ ןרעד

 א יװ וטסיײרש ןבָארּפ יװצ ןיײק ןרילרַאפ טשינ שינעײרדּפָאק םעד

 "!ירד, :רענעמונאב

 ךופ עיצַאטוּפמַא רעד ףיוא טרַאװ סָאװ ,רענייא יוװ ןסעזעג ןיב דיא

 .שמיװָאנַארַא ןײרַא זיא סעניכַאק ןיא .סיפ עדייב

 ?טנעילעגכרוד ?ינ ---
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 :רָאטקעריד רעד ןסירעגרעביא םיא טָאה -- גנונעדרָא יא ץלַא --
 .ןבָארּפ יירד ןבָאה ףרַאד גנולעטשרָאפ יד רעבָא

 רימ ןענַאק ,9 ןיא ןכַאמ סיפענעב םעד טעװ אנינאיד ביוא ---

 ןעמ .קיטנָאס ,גהָאמ ןײג ןומ עטשרע יד רעבָא .8 ןכענ עסעיּפ רעד

 | .פכַאנ עצנַאג יד ןביירש ןלָאה יד !זומ טעוװ

 זַא ,ןכַאמ ןוזיכ א טימ טעװ שטיוװָאנָארַא זַא ,ןלַאפעגנייא זיא רימ

 | .קיטרַאפ ןרעוו טשינ ןגרָאמ ןיב ןלָאז ןלָאר יד

 ָאנ לָאז -- ךיא גָאז -- ןדנעטשמוא עֶלַא ייב ןליּפש לעװ ךיא ---

 םוק ןגרָאמ .גָאטײב ריפ םורַא זיב טנייה ןבירשעגױעביא ןײז עלַאר ןיימ

 .עבָארּפ רעמשרע רעד וצ ךיא

 אנװעליסַאװ אניד דנײרפ ןימס טעװעטאהעג טָאה עיצַאוטיס יד

 ןיימ ףיוא ןטלַאטשעג עטסקיטכיל יד ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאד .אנינאיד

 ,ירעפלע:קאזלאב , !טכע ןיא ,42 רָאי א ןופ יורפ א .געוטרעפאעפמ ןצנַאג

 -- עסירטקא רעלעיצניװָארּפ א ןופ ןמיס !ײק טַאהעג טשינ יז טָאה
 םיצ גנואיצַאב ןיא טשינ ,גנוטלַאה ןיא טשינ ,קיכיסּפ ריא ןיא טשינ

 :רעכיא עלַאקידאר טימ ששנעמ א ,ןירעוט עכעלצפַאשלעזעג א .םורא

 ןופ טמַאטש סָאװ ,ץלַא טציטשעגרעטנוא קידנעטש יז טָאה ,ןעגנוגייצ

 טלעפשעגנגייא ךיז !בָאה זדנוא ןשיוװצ .ןצנעפניא עשיטסישרַא עכעלרע

 בױהנָא ןיא דלַאב טפאשדניירפ ןוא טפַאשרבח ןימ ןטסעב ןופ ןעגנויצַאב

 +םיוא יז טָאה גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד ןיא ףמואירט ןײמ ןוא ,ןָאזעס

 יי | .םענעגייא ריא יװ ןעמונעג

 ריא ןכַאמ ןטעב יז לו ךיא זַא ,ןעגנַאגרעד ןיוש זיא ריא וצ

 טוָאלעג טשינ רימ טָאה יז ןוא ,קימיירפ טָאטשינָא קיטשרענַאד סיפענעב

 ;ןדלָאמעג ןוא גַאלשרַאפ ןיימ ןדערסיוא

 וצ ןגעקפנַא ךייא טיירג ןיב ךיא --- !שטיװָאנימַאינעוװ ידַאקרַא --

 =נ:װא יד ןוא גָאט רערעסעכ א ןיא קיטיירפ זַא ,טסײװ ריא םנה ,ןעמוק

 ,םעד ןופ ּפָא ןצנַאגניא שגנעה קיטשרענַָאד תעב עטרעכיזעג א ןיא עמַאנ

 טפלעה :ךײא וצ השקכ ןײמ זיא .ןבָאה לעװ ךיא עסעיּפ א רַאפ סָאװ

 .עמַאננײא יד קיטשרענָאד !רעכיז לָאז סָאװ ,עסעיּפ א ןעניפעג

 ןיקסװַאלָאטיַאװ יב !טעב :ןַאלּפ רעטסיירד א ןלַאפעגניא ןיא רימ

 | .סיפענעב םוצ יישטעּפ יד,

 =ט נ ג ו י .ַא זיא עלַאר:ןעױרפ עלארטנעצ יד סָאװ ,השעמ יד זיא

 .ןירעטיײרקריצ א ,"אללעוסנַאק, ןע כב ע ?
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 ךיא ןָאק סָאוװ יבַא ?סיפענעב םוצ ןליּפש ךיא ןָאק סָאװ ָאט --
 .ןפלעה וצ דייא שטנווװ ןמסעב ןיימ ייב ,טנװָא םעד {ליּפש טשינ ךָאד

 זא סע -- !ַאנװעיליסַאװ .אניד- ,טשינ סע זיא ?סָאויבַא ,

 ןירעריסערד א :עלָאר עקיטכערּפ א רעבָא ,רוגיפ עלארטנעצ יד טשינ
 ;סָאמ ןיא ...םויטסָאק ןשירַאגנוא ןלופטקעפע ןיא ,סרעגיט ןוא ןּבײל ןופ

 (* :אוועראכישז רע טליּפש עווה

 !ןיקסװָאלַאטיָאװ וצ זעײג רימ .ןדער ֹוצ סָאװ ָאטשינ רָאד זיא --

 ןטכארטסיוא ששיוװָאנַארא טעװו ,עדייב ןעמוק !לעװ רימ זַא .ןיינ --

 עסעיפ יד טשֹּפ טעב ןֹוא ןייֵלַא טײג .ןזָאלרעד וצ טשינ םיצורית
 .טכער רעיא זיא סָאד .סיפענעב רעיא ראפ

 סעשַאקרא ןיא סָאד , ןא ,ןדלָאמעג ךיילג ןעמ טָאה עיצקעריד ןיא = !

 ףרַאד עסירטקא ןא ןא ,ןריטיגַא ןביױהעגנַא טָאה שפיװָאנַארא ,'יוטפיוא

 ...רעבָא ,ןַאלּפ ןטײװצ ןופפ עלָאר א סיפענעב ןיא ןליּפש וצ עגושמ :ײז

 ןענוװעג :ןזָאה 2 ןסָאשעג ךיא בָאה !פוא אזא ףיוא ןוא ,ךרוד זיא סע

 ןסָאלשַאב טָאה יקסוװָאלַאשיָאװ .עבָארּפ א ךָאנ ןוא גָאט ןקירעביא ןא

 טַאהעג ןבָאה רימ !וא עסעיּפ עטליּפשעג א ןרזחוצרעביא קיטשרענָאד

 .ןבָארּפ 4 עצנַאג

 ןיב ןוא 6 םורא ןעמוקַאב ךיא בָאה עלָאר ענעבירשעגרעביא ןא

 יזַא יװ טכוזעג ךיא בָאה העש רעכַאה ַא טימ יײוװצ ...ןרידוטש קעװַא

 םוצ ךיז טעדנעװ "ר ע ד, עכלעװ טימ ,עזארפ עטשרע יד ןגָאז וצ

 :לעװש יד קידנטערטרעבירַא ,רָאטקעריר
 רעה םעד ןעוז וצ דובכ םע ד בָא ה דיא

 ײ?לר ָא ט ק ע ר י ד

 :עפניא ןא טימ שטנעמ א ךיז טזײװַאב סע זַא ,טגָאז עקרַאמער יד

 .ןקעלפ ןיא םינּפ ןסואימ רעײז רעבָא ןטנאסער

 רענייא ןיא רָאפ טמוק גנולדנַאה יד זַא ,רבחמ רעד ןָא טזיײוװו רעירפ

 רעד ןופ גנַאג ןקידהעטייוו זיא ...ךיירקנארפ:םורד ןיא טעטש יד ןופ

 ןרַאפ !עמָאנ ןײז ןָא טשינ טפור שטנעמ רעד זא ,רימ ןרעה גנולדנַאה

 : ןָא טשינ ןעמָאנ םעד שפור רבחמ רעד יװ ױזַא -- רָאטקעריד

 ןײז רָאפקעריד םעד רע טגנַאלרעד ריז ןעלקַאװ ןגנַאל דָא! תעב ...םאר
 טנעז, :קידנפורסיוא ,ףיוא טגנירּפש רָאטקעריד רעד ןוא עטדַאק:טיזיוװ

 ַאװערַאכישו עסירטקַא עטמירַאב יד :טײקכעלטקנוּפמוא ןַא זוא סָאד (* =

 .עװקסָאמ ןוא טשינ רעבָא ,טלוּפשעג עלָאר וד טָאה
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 סע !קעװַא יא סע !סע טסעגרַאפ, :רע טרעפטנע ,"?ןטרָאד !ופ ריא
 | | | *!ָאטשינ רעמ זיא

 - 5 אפ ש עג עק יז ָאד יד זי א עש ז ר ע װ

 ןסואומ ןוא ן פט ג א סע רע ט ניא רע יז, ןפ יי ס
 | | יל8 י נג 8

 !ײיר ע בכַא מפורש כ ע צר ַא װש ןיא קיל ָא במי ס
 :ָאבמיס :ןיינ ,ןיינ ?קילָאבמיס ביוא ,?ךײרקנַארפ:םורד ,, סעּפע קָאװ ןוא
 ע ע ר י א עטרענײמעגלַארַאפ יד ,ריפסיוא רעד ,ןיז רעד ןייז ןָאק שיל
 ,ןםיוטשנעמַאזוצ ,ןפקילפנַאק עלַא ןוא עריא ןטלַאטשעג יד רעכָא ,קרעוו ןופ
 ןופ טלַאטשעג יד ןייז ןומ לַאער ןוא .ע 5 ַא ע ר -- ןענעז ןשיגעעשעג
 ןרעה םעד ןעװ וצ דובכ םעד רע טָאה יצ טנערפ סָאװ ,ןשטנעמ םעד
 יי : .רָאטקעריד

 200 ַא טרזחענרעביא עזארפ יד בָאה ךיא יװ ,םעד רָאנ
 ןיא ,סעיצַאלורָאמ ענעדישרַאפ טימ םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא לָאמ
 טימ ,יורטוצ ןכעלפעה טימ ,טעצלַאפ ,לגרָאג ןופ ,טסורב ןופ -- רענעט
 טימ רָאנ ןוא גנולפייווצראפ טימ ,גנונעפָאה שימ ,הזגור רעטערומכראפ
 ,טלַאפשעג א םליפחעד) ךיא בָאה ,ןסנאוינ רעקילדנעצ ןוא רעקילדנעצ
 טפור רע ןוא םינּפ !סואימ ןייז ףיֹוא ןעמ טקוק םורַא זא ,סײװ סָאוװ
 ץידק רעקידנעפש ןיײז ןיא סָאד .לוטב ןוא קזוח ךיז ןצ קױרַא
 יר רע טָאה יײברעד .ןשטנעמ ןשיװצ ךיז טנעװַאב רע ןכלעװ טימ
 ןיק ןוא טסוהב ןטימ זילב | ש ט גע מ ע ? א וצ ןייטש וצ עבש
 | .ןקור ןפימ -- ט ש י ג ם ע נג ײ ק וצ לָאמ

 ?רע זיא ר ע װ
 רעײז ןבָאה ןטארקָאטסירַא ֹוװ ,טקעװ רעד ןיא טאהקָאשסירַא ןַא

 ןצרַאה ןיז ףיוא טנָארפ ר ע ד  רעבָא ,ןרָאלרַאפ טײקטלײװחעדסיױא
 ,"ד ײ ר ק ג א ר ם?םורד, .רעטיר א ןופ ן ט כ י ? פ יד ןסיוועג ןוא
 2 צ ג ײ א יד עּפָארײא ןיא ןעוװעג ךיירקנארפ זיא רָאי 1919 ןיא לײװ
 :עג עלאער ןעועג ןענעז ןטארקַאטסירַא עכלעזַא ווו ,הנידמ ע ק
  טשינ טַאה ועיערדנַא רעבָא ,"ןפכיופכרוד , עשניױהקפנַא ןופ !טלַאטש
 "ינשטנאמ ףארג, ;דנַאטש םעד ,עטסַאק יד ןריציפירָאלג וצ טניימעג
 :ָאטסירַא רער .טכיל רעדנַא ןא ןיא ןזיװַאב ןענעז "ראיגעד ןָארַאב , ןוא
 רעבָא ,דנַאטש ןטנױרקשנַא זופ שטנעמ א לאער ןיא ןעמָאנ א ןָא טארק
 טלעוװ רעד ןיא טלגָאװהַאפ זיא סָאװ ,ז{ | א ג םעד טריזילָאבמיס רע
 .לקניוו ןייז ,פרָא ןײז טשינ טניפעג ןוא טייקיסעמלטימ רעקידנשרעה ןוח
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 ,ןעקנוזעג לָאט ןיא ?ּפמילָא ןופ בשות, ַא ...טפופ ןייז ,ןסיב ןײז ,ןוקת ןײז

 .עקידכעבענ ןוא עכעלברעטש וצ ּפָארַא ,*טָאג ַא,|

 'פש ינ רָא ג-- ?וט ס גָא ק סא װ -- |
 ןופ שימוצ זַא ,רוטאגיל ןָא !לַאמעמ ןפעדיײא ןופ קיטש א ןיא סָאד

 ץינוצ טשינ ךירבעג | ש י ג כ ע ט ןיא סע ןָאק -- טסימ ןופ ,ןזייא

 | ...זעמוק

 ;מ ָא ק -- ופ !ג גו ס ַא פ | צ ןופ עידעגארט יד סע ןיא

 | !ס י מ ַא ר פ
 .ןָאד םע טײג ןענַאילימ ןשיװצ םענייא ןנעװ טשינ

 יצ ןבעגעג ןיא'ס ןעמשװ ,ם ע ג ײ" א }ן ד ע י ןנעװ טײג סע
 רעװ ןוא ןלאעדיא עסיורג ןופ ןלארטש יד ןצרַאה !ײז ןיא ן ג ַא ר פט

 ערעטצניפ יד ןופ חוכ ןראפ ן} ט ע ר ט פ ָא ןופ קיטיײװ םעד ןעק סע

 ןשיװצ דנאר ןפיוא ...ןרעטשעצ ןוא ןעָארדַאב ?אעדיא ןדעי סָאװ ,סנמַאש

 2 ע ג ןופ עירעגארט יד םע זיא ןגרָאמ ןופ ןוא ןטכענ ןופ ןטלעוו יד

 ןֿפַארג יד ןשיװצ - טע סטיל ַאודיװיד ניא רעטרעטײֿפ

 חוכ רעײז סָאװ ,"ןענָארַאב, ,"זָאלרעדניק רָאי 800 ןיוש ןענעז , סָאװ

 ןופ ןלָאבמיס יד ןענעז סָאד --- גנוברעוװרעד ןופ טכער ןפיוא ךיז טלַאה

 2יהרע ר ןופ לָאכמיס רעד ײז ןשיװצ ןוא םוטרעגריב ןוא םזילַאדָאעּפ

 יא ץ ײ ר ק ןוא טּפַארק ןוא לַארפש ןײז סָאװ ,שטגעמס םעגעב

 | ןוש ט ע ּפ -- זיא ?ריג ןייז םָאװ ןוא טעטילַאינעג ןײז

 נָא, אללעוסנָאק רענייש רעד טימ טלדנַאה "יגישטנַאמ ףארג,

 ראיגער ןַארַאב ןוא (רע טגָאז "טסיירפ שינַאּפש ףיוא טײדַאב "אלע

 ר ע ד ..םוטנגיא -- ץלַא ןיא טעז רע :טלעג רַאפ ּפָא יז טפיוק

 :;עריא םעד רע טעװ ר ע מ י ט נג ג ײ א םעד  :ךיז ןוא יז טמסראפ

 ! ט ע ר ט ּפ ָא ט ש י נ -- טיײקנייש ירד ,טסיירט יד ,לא

 :עררנַא דינָאעל ןופ ויטָאמ רעד ןיוש זיא סָאד זַא ,ריז טיטשראפ

 ...סַאטַאּפ ןקידנצריטשלעװ סוועי

 ןפייקנײא עמ םועיערדנַא ןפלעה ןוװרּפ טשינ רימָאל רעבָא

 רעד ןופ ןשינעעשעג עטערקנָאק יד .גנוצריטשמלעװ ןופ סוחי ןיא דךיז
 זאא סע ןוא ןסױטשעגּפָארא ןגָאװשיײר ריא ןופ םיא ןבָאה עיצילָאװער

 ןפמעק ֹוצ (טרָא סָאד ןיא תועדה לכל ָאד טשינ ןוא) טײצ טשינ רָאנ

 רעד, .רעפמעק ןיא רעטכיד:טייהיירפ ןופ ןָאעטנַאּפ ןיא ץַאלּפ ןייז רַאפ

 :למרַאפ ןופ טסנוק רעד ןיא ?לרעּפ א רעבָא זיא "שטעּפ יד טגירק סָאװ

 לוס ןופ ןעמאר יד ןיא ןיולב לרעּפ םעד ןגעוו ןדער .ּפַאפע ןקידהמח
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 ןגָארפוצכרוד טַאהעג טָאה סָאװ ,ןסיוװעג ןיימ טשיג ךימ טזַאל רובטגָאט
 .םרעדנוהרָאי ןופ ןרעטיוװעג יד ךרוד תורוד ערעזדנוא ןופ ןטרעוו יד

 .1919 רעבַאקעד 9 םעד ןרָאװעג ןכעגעג ןיא לקַאטקעּפס רעד

 עמעפ רעד וצ ךיז ןלעװ רימ .םיטרּפ ןייק ןבײרשַאב טשינ לעװ ךיא

 ןופ .רָאי 1920 ןיא זרעקמוא רוועדעש םעד רעביא טעברַא ןיימ וצ ןוא

 :ָאמ ענלצנייא ןבילברַאפ רימ ןענעז קסװָארדנאסקעלַא ןיא טנװַא םענעי

 | | .ןטנעמ

 י- ףיוא ןרָאפעגפױמוצ !עוועג !יוש ריז ןענעז םָאטש ןיא :רעטשרע
 .וָאקרַאכ ןוא סערָא ,וועיק ,גרוברעטעּפ ,עװקסָאמ ןופ ןטנעדוטס ןלוקינאק

 ןוא 12 ןאמ ַא ןופ עּפורג ַא טלמַאזרַאפ ריז {בָאה בָארעדרַאנ ןיא רימ ייכ

 :עי וצ קיטש סָאד ..."ןרעד , ןֹופ רעריפסיוא יד ןגעװ טדערעג טָאה זעמ

 רעיושוצ עגנוי עניימ .דנַאל וצנַאג ןרעביא שרענוהעג ןיוש טָאה טייצ רענ

 ןבָאה סע ױזַא יװ קידנרעדליש ,ןבָאה טעטש:טּפיוה עטנַאמרעד יד ןופ
 ,ןרעטאעט עטסערג יד ןופ רעגנא קיה ַָא מס יד טליּפשעג סענעצס ייר א

 :רַאפ ןא סט ל ע םפ ע ג טָאה טרָאד סָאװ ,ןזיװַאב ןפייוװצ םעד רענייא

 יי ...ןעזרעד טנייה ןבָאה ײז סָאװ ,םעד םימס ךיילג
 ,םעד ןיפ ןובשח ןרָאלק !ײק ןכעגענּפָא טשינ טלמשי ךיז בָאה ךיא

 יד .קרעװ םענופ ן} י ז ןיא ןעגנירדוצניירא זעגנולעג זיא רימ טײװ יוװ

 ןטלַאהעג ,ךיז טײטשרַאפ ,ךיא בָאה רערערַאפ עגנוי עניימ ןופ תולעּפתה
 :ישרעד ןרָאװעג ןיב ךיא רעבָא .טעדנירגַאב םיוק !וא ןבירטרעביא ראפ
 :עג לײטנָא טשינ טעמב טָאה סָאװ ,ןטנעדוטס יד ןופ רענייא ןעוו טרעט
 ךיז טָאה ,טעטש ענעי ןיא ?קַאטקעּפק ןופ ןעגנובײרשַאב יד ןיא ןעמונ

 ?םיֹהַא ליטש ןוא םינּפ ןיא רימ טקוקעגנײרַא ,רימ וצ טרעטנעענרעד

 | :טדערעג

 לָאמ ײװצ ךָאנ ביוא ןוא סיוהג עלָאר רעד ןיא ןזיא וװָאצוװעיּפ ---

 א םימ טקוקעג טנײה יִז ךיא בָאה עװקסָאמ ןיא גנולעטשרָאפ יד ןעז
 עלַא ףיוא ןעמוק לעװ ןוא םעטָא !טּפַאכרַאפ ןוא סערעטניא ןקידנסקאוו

 רעיא ןיא ,אמתסמ ,זיא ןקוקנָא ךייא ןעגנולעטשרָאפ עקידרעטייוו
 ךיא טכארטי דאז ןייא רעבַא ,טרעוװ ןסיורג !ופ סעּפע ןאהרַאפ "ןרעד;ק

 ריא םעװ טליּפשעג םט ג ײי ה טָאה ריא יװ י ו ז ַא ;ןגָאז ןומ ןוא

 טליּפשעג עלַאר יד ,טלײצרעד ןיוש יו ,בָאה ךיא !ןליּפש טשינ רטמ
 :קעלַא ןיא טנװָא םענעי יװ ױזַא רעבָא ,לָאס רעטרע דנֹוה רעטעּפש
 רעד ..טליּפשעג טשינ רעמ ץעגרע רשפא יז ךיא בָאה קסווָארדנאפ

 .מכערעג !עוועג ,רימ טםכוד ,זיא טנעדופס



 סָאװ סָאד ,קנעדנָא ןא גנוריפפיוא רענעי ןֹופ רימ זיא ןבילברַאפ

 ןיא סלאוו סוועשאטקעב :טשינ ווורּפ ןוא טשינ ךיא ןָאק ןצַאשּפָא גונעג

 .טקַא 2

 :טַאקַא ןרעטנוא ןעגנאגעג ןענעז םקא רעטרעפ ןוא רעטייווצ רעד

 רעמונ רעדעי ןוא טייג קריצ ןיא םַארגָארּפ רעד) .קיזומ ןופ טנעמענַאּפ

 ד לָאטליפ ןיוש ןופ ןעגנַאלק יד (רעטסעקרָא ןכרוד טײלגַאב טרעוו
 :טיר ןֹופ טנעמגארפ א ןוא סלַאװ סוועשַאטקעב ,ָאגנַאפ ןשינַאּפש ןטנָאמ

 ןצנַאג ןפיוא רימ ייב ןבילברַאפ ןענעז "?עדַאזערעכעש ,, סוװָאקַאסרָאקײיקס

 :ײװ ענעי ןיא ןעגנובעלרעביא ענימ ןופ לייט רעלארגעפניא ןא יװ ןבעל

 ַא -- רעלדנע ןֹוא ..געט עטעװעקאלבעגּפָא טשינ לָאמנײק רעבָא ,עמ

 !טלַאטשעג:ןעיורּפ

 ןבָאה ןוומ ךיא נעלפ ,עלָאר רעײנ א ןופ טסקעט םעד קידנענרעל
 .ןרעהסיוא ךימו ןוא טפעה םעד ןטלַאה לָאז סע רעװ

 ;עלַאב גיימ ןופ רעטכַאט עקירָאי;18 יד ןָאטעג סע טָאה געט ענעי
 רָאֹּפ ַא טימ יקסניריצ איל ָא 8 :יקסניריצ --- ןסייהעג ןבָאה ײז ...םיטַאב

 טני עג געט עבעלטע יד טָאה פיל עקידניז טימ םינּפ ןפיוא ןגיוא עיולב
 נעלפ ךיא ..עכַאנפיוא רעד טייקנבעגרעביא רעמערַאװ ןוא דלודעג םימ

 :קעװא ץלַא טנעלפ יז ןוא ענערַא רעד ףיוא אללעוסנָאק , :ןָאט יירשעג א
 ןזָאלקעװַא ךיז געלפ ךיא ןוא ...טפעה ןטימ ןצעזרעדינַא ךיז זוא ןפראוו

 ..ןטלעװ ענעי ןיא

 :נענוז יד ןֹופ דיירפ יד ,יינש ןופ טיײקסײװ יד ןָאמרעד ךיא יװ

 ןופ לעװש ןפיוא דָאװ ענעי טימעג ןיימ טליפעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןלארטש

 --עמָאנ םעד ןענָאמרעד ָאד ךיא ז | מ  ױױזַא -- "ן'רעד , ןטשרע ןיימ

 סלאוו סוועשאטקעב ןופ ןדרָאקַא יר ןיא טלקיוװענגײא ,יייקסניריצ עלָאּפ,

 =?2אה , ןוא "שטעּפ יד טגירק סָאװ ,רעד, -- ןעגנוריפפיוא יײוװצ יד

 =נעעשעג עכעלפינשכרוד ןייק ןעוועג טשינ ,ךיז םיימשרַאפ ,ןענעז "טעל

 עדײב ןגעװ ןעמ טָאה טָאטש ןיא .רעטאעש רעזדנוא ןופ ןבעל ןיא ןש

 נָא עלַא ןגעװ יװ רעגנעל ןוא שרעדנַא ןוא רעמ טדערעג ןעגנולעטשרָאפ

 גנוריפפיוא יד ןוא סיפענעב ןיימ טכא ןיא קידנבַאה --- םורַא ױזַא .ערעד

 קורדנײא ןקרַאטש סרעדונוזַאב ַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,ָאפעג םעיינ, ןופ

 זַא ,אזא ןרָאװעג פעשיראלוּפָאּפ ןימ ןיוש זיא -- ןויירק עשידיי יד ןיא
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 :עי ןיא ,טסַאּפ ףיוא ,סַאג ןיא -- טירש ןרעי ףיוא טליפעג יז בָאה ךיא

 יי ...םיילק רעד

 רעפפָא ,ןעגנוגַאז:קנַאד ,ןעגנוסירגַאב טימ ווירב ןגירק געלפ ךיא
 ...סעגארפנָא

 ,ךיילב .א ףיוא .טריגירטניארַאפ קרַאטש ךימ טָאה אזַא .ווירב ןייא

 ענײלק פימ ןבירשעג ,םאר רענעדלָאג א טימ ריּפַאּפ עלעגיוב ןעיולב

 טשינ ןוירב רעד טָאה ,רילָאק ןקיבלעז ןופ טרעװנָאק א ןיא ,תויתוא עדנור

 ?יִז ןיא רעװ ...רעבָא .יורפ ַא ןבירשעג טָאה םיִא זַא ,ןעלפייווצ טזָאלעג

 סָאװ .,ץנירּפ ןטרעיורטראפ ןסַאקב) ןגעוװו טרערעג ןבָאה תורוש יד

 ,ןשטנעמ=רוטלוק .עֶלַא ןופ רעצרעה יד יא רעטרעדנוהרָאי ןיוש טבעל

 ;ישרַאפ ףיוא ןקילב ערעײז םיא ֹוצ ןדנעוו ,םיא ןְביֵל ,םיא ןענעק עכלעוו

 ,קנארשרעכיב ןיא ץעגרע --- רָאד ןיא סָאר רעבָא ,ןּפַאטע;ס גבעל ענעד

 ױזַא ןעזרעד םיא רימ ןבָאה לָאמַאמימ זוא ...עיצקארטסבא ,רומקעק

 ץרַאה סָאד ,תעש יירד טָאה סע ןוא ,טסורב רעזדנוא יב טרַאה ,טנעָאנ

 טשינ ןעוועג זיא "טעלמַאה, ...םטיר ןטקרַאטשרַאפ א טימ טּפַאלקעג
 ,רעדנעב עכעלטבישעגפר וטלוק עטײװ רעטניה טשינ ,ו ושצ ע ג ר ע,

 ןיא ָאד טָא טרעײנ ,"םזינַאמוה ןיא טשינ ןוא "סנַאסענער, ןיא טשינ

 2נוא } טכיױהַאב טָאה םעטָא רעסייה ןייז .רּפעינד ןפיוא קסווָארדנַאסקעלַא

 ,זדנוא ןיא | טקוקעגנײרַא ןבָאה ןגיוא/ עלי פרעמוק ענייז ,רעמינּפ ערעזד

 טליפעגנָא ןוא זדנוא וצ טרעטנעענרעד ריז טָא ה טלַאטשעג עלעדייא ןײז

 ,רָאװ ןפיוא םיא !עעז רימ .טכענ ...ןֹוא געט ערעזדנוא 'טלַאהניא טימ

 ;| ר 8 רימ ןוא םיא .ןגעוו ןעמוֿפח - רימ ,שיט םייב זדנוא טימ טציז רע
 .ןדנוא טימ ןביילב ןֹוא ?עוש !פיוא ןזײװַאב יז רע טעװ טָא זַא "; ע מ

 2 9 י א ןַא יװ רעמ טשינ ןעוועג זיא סָאד זַא ,רעלגעמ ןעד זיא 7

 ,םיוא + סע טָאה גנַאהרָאפ ןופ ! ןלַאפ ןשימו ןוא ?טשסנוק רעסיורג ןוֿפ לע י ז
 יי -  *"?ןײז'וצ טרעהעג

 יד טא ןופ -ראפשימעצ א יװ ןעגנַאגעגמורַא געט עכעלטע ןיב ךיא
 זַא ,דניירפ ןוא םידבח ןופ טרעהענסיוא ךיא :בָאה לוש ןיא .ךָאנ .תורוש

 ןמיצ :עשייוו .ןופ טשינ טמוק .סָאװ ,טלַאטשעג- א .זיא טעלמַאה --"ןיימ;}

 א ,"שמנעמ/ רענעגייא, .ןא .זיא רע !זוא ,ןטנעָאנ ןופ רָאנ -,ןטנַאק' ןוא:

 קורדנײא ןופ דוסז:רעד.??ץנורפ} א םנה ן"בורק ,,יא ,,י"רבח,,-ַא ,"רעדורב ,!

 עבלעו ;ט ,טסעג ןוא ןָאט ט. פי תוט ש פ רעד ןיא טקעטשעג קפס' ילב טָאה;

 מג ר עוו יו ל יש ;,,ןזָאשֿפַאסוא- .טרעדורעגֿפױא יוזא-ותעשבי טָאה

 ,םיוא-ףימ מַאה .רעיושוצ רעקסוװַארדנַאסקעלַא::ןופ - ווירב רעד- רעבָא



 ןא זיא ווירב רעד סָאװהַאפ ןעגַאטשרַאפ טשינ כָאה ךיא ןוא ,פרעדורעג

 | .םינָאנא

 ןירָאטױהא יד :טרעלקרעד סע !בָאה ןשינעעשעג עקידרעטייוװ יד

 יורפ .עטבילרַאפ עכלעוו !וא ...טכילרַאפ טושּפ ןטעלמַאה ןיא ךיז ?ָאה

 ?"!ןַאמ ,ריד ןבענןעמעטָא ליװ ךיא, :ןגָאז ןוא ןעמוק וצ קיעפ סע זיא

 טימ טליפעגנָא ווירב ןופ ןירָאפױא יד טָאה ןבעל ןיימ ןופ רָאו 2

 טםֹוגחא ןיב 1910 ביֹהנָא ןופ :גונעת ןוא דיירפ ןופ ןטלַאהניא עלַא

 ןיא ווירב זטימ רעבָא ,קסווָאױדנאסקעלַא טזָאלרַאפ בָאה דיא ןעוו ,8

 ןיב ,רבחמ םעד כז ןביױהוצנַא יו קידנסיוו טשינ ,ןצרַאה ןקידנעקנעב

 ?געט רערָא ןכָאװ :טשינ סיײװ דיא ...גנַאק ןעגנַאגעגמורַא ךיא

 ןבילקעגסייא טפניפעבלַאז ךיז רימ ןבָאה ?לקַאטקעּפס ןכָאנ לָאמנײא

 א ןיא זַא ,רעכיז ןעועג יב ךיא .טױרכטנװַא ןסע !ארָאטסער ןיא ןײג

 (שלײצרעד ןיוש סע בָאה ךיא) רעבָא .טעב יא ןגיל ךיא לעװ םורַא העש

 ,ןעמַאד ןֹוא ןרעה;29 זַאמ א טצעזעגמורַא ריז ןבָאה שיט רעזדנוא יב
 .ךַאל ןוא ץנאפ ןוא סקנירט ווא סערפ ןופ טכַאנ א קעװַא זיא'ס ןוא

 :טימ שינעטנעק סיורג ןוא הדמתה טימ ץלַא ךיא בָאה "ץנַאט,, רעסיוא

 ךיא ןיב "ןפיוז , תמחס ,"ךַאל, ןוא "סערפ, -- רקיע רעד -- טכַאמעג

 ,"םרעמע , ןסינ געלפ ךיא .ימי לכ טסילאיצעפס רעּפַאנק א ןעוועג

 .רעטייוו טשינ --- תואקשמ:טסביוא ןוא רעסַאוטלַארעגימ ...רעבָא

 ןעמונעגפיוא טָאה ןעמַאד יד ןופ ענייא סָאװ ,טשאררעביא טָאה ךימ
 נַאמ ךיא זא ,גנוהלעמ ןיימ שפנ תמגע םענעטלַאהאב טשינ א טימ

 טנייה טעװ יז :ןרישזַאגנַא טשינ יז לָאז ןעמ זא ,ןדלָאמעג טָאה יז .טשינ

 ןױייס :ןגיוא יד ןיא רימ טקוק ןוא -- יז טגָאז --- !דייס ...ןצנַאמ טשינ
 ַא ןצנַאפ וצ ןגױלרָאפ יז טעװ .קרַאמענעד ןופ ץנירּפ רעד ,טעלמַאה
 קריצ ןיא טליּפשעג טרעװ סָאװ ,ספַאװ םעד טָא ...סלַאװ א רעדָא ָאגנַאט
 .יִשמעּפ יד , ףייא

 נַאגעגוצ זוא וועשַאטקעב .םגה . ןפפָאהעג טשינ ריא טָאה סע רעבָא

 טָאה םלֹוע רעד םנה ;סלַאװ םעד טליּפשעגפיוא ןוא ריװַאלק םוצ ןעג
 סלַאװ .םעד זַא ,ןדלָאמעג בָאה ךיא ןעװ עיצַאװָא זא טכַאמענ םיא

 םימ טּפאזעגנָא ןרָאװעג זיא גנומיטש יד םגה ;רָאטױא ןײז ָאד .טליּפש

 טָאה עמַאד יד ,טשינ ץנַאט ךיא --- רעבָא ."גנַאזעג ןוא בייוו ,ןײװ,,---
 טגײלעגרָאפ טָאה רע ןוא רעוא ןיא ןוששאטקעב טמיוהעגנירַא סעּפע

 =עֶננָא ןרָאװעג זיא גאלשרָאפ רעד .*טסָאּפ רעקידנעילפ , ןיא ןליּפש ---



 יא וירב א ןעמוקַאב ךיא בָאה םורַא טונימ עכעלטע ןיא ןוא ,ןעמונ

 ...םינָאנַא ןטראגעג ןיימ ןופ טפירשטנַאה 'ד (עזרעד

 ;רעביא ,ךיא טָאה ?ווירב םעד טָא ןופ רָאטיױוא רעד זיא רעוװ ---

 .ןפורעגסיוא ,ליּפש סָאד קידנסייר

 ..ליפש רעפש ךיא סָאװ ןפסעמַָארּפ ןביױהעגנָא ךיז !בָאה םורא

 רעד ןיא םינָאנַא ןיא ליּפש סָאד זַא ,טקרעמַאב גנערטש טָאה רעצעמע

 .ןפורנָא טשינ ריז רַאפ רָאטיוא

 סע רעװ ןגָאז וצ ךייא סיירג ךיא ןיב סלַאװ ןופ רופ ןייא רַאפ ---

 טלָאװעג טָאה סָאװ ,עמַאה יד ןפורעגסיוא טָאה סָאד --- רָאטיױא רעד זיא

 -- קראמענעד ןופ ץנירּפ !טימ רעדָא רימ טימ רעדָא ,ןצנַאט
 ,טפַאשדניירפ ןופ --- ?טיּפַאק ַא ןביוהעגנָא טכַאנ ענעי ריז טָאה יױזַא

 0 | + .דיירפי ןוא טייקטבילרַאפ

 .גלָאפרעד ןופ תוהיּפ עסיז יד -- ץלַא סע זיא ןעוועג ןוא



 עיצולַאװער יד .טדזז

 ;בילבראפ זיא רימ סָאװ ,רָאי בלַאה ַא טימ יײװצ יד רַאפ ןלעװ רימ

 טימ ןָאפ וצ ןבָאה ןטסקינײװמא ,ענליוװ ןייק ךיז ןרעקמוא ןיימ זיב

 ,ןכָאװ עצרוק ןבילברַאפ ןיוש ןעגעז ןַאזעס ןטשרע ןופו ףוס ןזיב .רעטאעמ
 ךרוד ןיוש ריז טָאה ,טלקיװטנַא טציא זיב ןבָאה רימ סָאװ ,רקיב סָאד ןוא

 רעד ןבילברַאפ רימ זיא ןורכז ןיא .טרערנעעג טשינ ןדָאזיּפע םוש ענייק

 ןיא טנדרַאעגנײא בָאה ךיא ןכלעוו ,"ןװָאטַאמלַאד ןופ קנעדנָא םוצ טנוװַא

 ..העש 8 רעכיא ןײלַא טליפעגסיוא ןוא ןלַאז עשסערג יד ןופ םענייא

 בָאה ריא .:טײקטנכערַאבמוא ןופ טייקטסיירד ַא ןעוועג זיא סָאד
 ירד רָאנ ,לָאמניא טשינ ןוא ...ןקַאנ ןוא זהלַאה זכערב טנַאקעג תמואב

 .ופ .ד .א טארעפער א -- 1 ;ןדלָאמעג ןעוועג ןיא טַאקַאלּפ ןפיוא .לָאמ

 2וטשּפָא טנַאקעג טָאה סָאװ ,ןזעפ 192 טימ 'יםלוע זוא ןרָאיטקַא ,רעטאעש

 ןװָאפַאמלַאד ןגעוו טרָאװ א -- 2 ;רערעראפ ןשסנבעגעגרעביא םער ןס

 . ,רעריל ,סעדַאלַאב ,ןגָאלָאנָאמ ןוא ןעגנוזעקרָאפ --- 8 ןוא

 טָאה ....לאז רעקידייפ א -- ןייז טנָאקעג טָאה ךָארב רעטשרע רעד

 זיא הנכס יד ןוא עמַאלקער ןופ תואצוה יד טקעדעג וועשאמטקעב רעבָא

 .ייבראפ

 סָאװ ,םעד ךרוד טנעהעפער םעד טָארדעג טָאה ךָארב רעטייווצ רעד

 ,90 ןאוכ א ,דניירפ רָאנ ךָאר ןלעװ ןעמוק ?ייוו) דניירפ עטלמַאזרַאפ יד
 רעננעל } צ יז סי א טשינ ןליוװ ןטסעב רעײז ייב ןלעוװ (70 --- ונ

 רעפירד רעד ןֹוא .העש 2 ףיוא זיא לַאירעטַאמ רעד ןוא ...העש עבלַאה א יו
 רער שעװ עשז ןעמעוװ ראפ :ןטײװצ ןופ אצוי לעופ א ןיוש זיא ךָארב
 ןפיוא ןייז יב עוו רעוװ ?"ןװָאטַאמלַאד ןגעװ , טרָאװ ןייז ןטלַאה רבד ?עב

 | ?טנװַאײקנעדעג ןקיזָאד
 :רעד ערעשיב ענעגייא עניימ ןגעק ןוא ןעגנונערָאװ עלַא ןגעק רעבַא

 ןרָאװשג זיא טאהעפער רעד ;לופ 24 ףיוא ןעוועג לאז רעד זיא ןעגנוטראוו
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 ןעװעג זיא סָאר םגה) גנורעטסײגַאב טימ ןעמונעגפיוא ןוא טרעהשעגסיוא

 .(םפעה ןופ טנעיילעג בָאה ךיא ןוא ,ןימפ םער ןופ ווורּפ רעטשרע ןיימ

 טפלעה עטייוװצ יד זַא ,רָאלק ןיוש ןזיא ביױהנָא ןכעלקילג אזא ךָאנ ןוא |
 :רעד ןבָאה עכלעוו ,ןנעמסידַאלּפַא ןופ טײלגַאב ןרעטנוא ןעגנַאגעג זיא

 -.?ייפ ןשירעלטסניק ןיא יייגַאפא םוצ םכיירג

 :אמיַאװ טָאה סָאד ןוא קידײק ןעוועג טנװָא םענעי ןיא רעטאשטמ ןיא

 ןרישזַאגנַא ֹוצ טשינ ךימ סוטשַאב םוצ טריפרעד קישליגדנע ןיקסוװָאל

 | .רעטניוװ ןמייווצ ןפיוא

 - ראפ ןייֵלַא ךיז ןיא ןקוקניירא ןוא הכיבס יד ןטכארטאב עשז רימָאל

 ,ןשינעעשעג ןעמוקעגרַאפ ןענעז סע עכלעוו {ופ רשימב ,רָאי ייווצ רעביא ידו

 ,דנַאלסור ןופ --- עשכישעג רעד ןיא ּפַאמע ןא ראפ ןרָאי ענעי ןכַאמ סָאװ

 .טלעוו רעצנַאנ רעד ןופו ,עּפָארײא ןֹופ

 -- סע טסייה 1916 ןטכאנײיוװ ראפ טראה --- 1917 רָאיײנ םירא
 *רעטאעט רער ןופ .רערָא) םלוע ןופפ !!עיצאגעלעד , א רימ וצו ןעמוקעג זיא

 יצ ,עגאהֿפנָא ןא טימ (ןעוועג רָאלק טשינ רימ ןיא םָאד --- ?עיצקעריד

 בוט:םוי ראפ ךוזאב זכאווש ןופ געט ידו ןיא ןעוועג םיכסמ טשיינ ךיא טלַאוװ
 ןעגנולעמשהָאפ ייווצ א ןליּפשּפָא ןוא טסַאג סלַא רעטַאעט ןיא ןטערטפיוא
 | / ."שטעּפ יד טגירק םָאװ ,רעד

 :עד יד רעבָא ,ץיוו ןטכעלש א ראפו ןעמונעגנָא תליחת סע כָאה דיא

 ;קַאה ערעדנַא ןשיװצ ,,דניירפ עטסעכ עגימ ןופ ןענַאטשַאב זוא עיצאנעל

 ת'ב:ןב א ןעוועג ןיב דיא ןכלעוו יייב ,ןייטשנרא שטיוועיעגרעס ףיסָאי רָאט

 | - ."םידיסח , עניימ וצ טרעהעג טָאה רעכלעוו ןוא

 ליװרעד סע לָאז ןורנוא ןשיווצ --- {רָאװעג .טנָאזעג זיא רדימ

 ראוטרעּפער !ןקידבוטײםוי ןיא העדכ טָאה יקסוװָאלאטיָאװ זא --- "ןביילב
 ןייגכרוד בוש:בוי ברע זלעוו ."שטעּפ יד, ביוא ,"טעלמַאה,, ןסילשוצנייא
 .םלפייווצעג וטשינ עיצַאנעלעד יד טָאה םעד יא ןוא ,..גלָאפרעד םימ

 .טַאמש ןיא - .טמיששעגנייאו .תעל:תעמ א טריפקאהטהעּפ בָאה ךיא

 ןרָאװעג טמיטשַאב זיא'ס .ןשיפַא ןזיוװַאב --- רימ ךיז שכוד --- ךיז ןבָאה

 .ןעניננַא ןא  טימ טנײלעגקעװַא ריז בָאה ךיא ...ןוא עבָארּפ עטשירעי יד
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 לָאז יז טגָאיעג יז טָאה ןעמ תויח ,ןוא ,געט 10 ןגיוצעג ךיז טָאה עכלעוו

 א ןעמוקַאב בָאה ךיא .וורענציז ...ןיא ןײרַא יז זיא ,ןטירד ןפיוא סױהַא
 ףוס ןּוא םייה רער ןיא שדוח או ןגעלעגּפָא ,סאישיא ןופ לַאפנָא ןקידאהומ

 ןיב סיוהַא ןכלעוו ןופ ,לָאשיּפש ןיא םגײלעגנירַא ךימ ןעמ טָאה רַאונאי

 ױזַא ריא/ בָאה עיצולָאװער רעד ןֹופ געט עששרע יר .ץרעמ ןיא --- ךיא
 זיא סע .טעב;לָאטיּפש ןפיוא םירוסי ןיא קידנגיק ,טבעלעגרעביא םורא

 וימקעיבָא ןרעדליש וצ עבַאנפיוא רעזדנוא ןופ ןעמאר יד רעסיוא ןימולחק

 טגָאזעגַּפַא ךיז טָאה יאלָאקינ ןעוו ,ץרעמ 2 ןזיב רַאורבעפ 27 ןופ געט יד

 עמ יד טנעילעג בָאה ךיא !ןעזעג טשינ יז בָאה ךיא ןוא  ,ןיורק ןייז ןופ

 "ריפ עֶלַא ףיוא,, ךעלבעטשכוב טעמכ ןיב ךיא ;ןעגנוטייצ רעגרובסרעט
 :עקטנזיוט עכעלרעהפיואמוא יד ףיוא ןָאש קוק א רעטצנעפ םוצ ןכַארקעג

 | | ...קְלָאפ ןטײרפַאב טשרָאקַא ןופ ןגוצ עקיּפ

 ;רַאפ ַא ןיא ,לָאטיּפש ןופ סױרַא ןיב ךיא יוװ ,םעד רָאננ געט עצרהוק
 :עד גוצ ַא טקעּפסָארּפ ןרעביא ךיז טיצ ,ץרעמ ףֹוס ןופ העש רעקיטכַאנ

 ערעטצניפ יד רעביא ןוחצנ ןײז טלבוי קלָאּפ עטײרפַאב סָאד .ןטנַארטסנָאמ
 !רקיו החמשו ןוששו ההוא .םישזער םענעקנוזראפ ןופ תוחוכ

 .עזעילעסהַאמ יר ןעגנוזעג ןוא ןעגנַאגעגשימ ןיב ךיא
 א ןופ שטנעמ א ךיז טזײװַאב ?סעג קיטײז א ןופ ךיא עז לָאמַאשימ = |
 לעניש א טגָארט ןוא .ןקָארשרעד יװ ױזַא ,ךיילבו ,טרעקיוהעגנייא .0 רָאי

 - .סענָא גָא פ | א --- "קינשטארָאלָאקַא , םענעזעוועג א ןופ
 סָאװ ,קינשטארָאלָאקַא רענעזעוועג א זיא סָאד זַא ,ןייא רימ ומלאפו

 ,טלאק זיא םיא תויח ןוא לטנַאמ םעיײנ א ןפיוק וצ סָאװ ומימי טשינ טָאה
 ןקידרעירפ ןײז ןיא םורַא רע שיײג ,ליק זיא ןסיוהד ,גנוי טשינ ןיוש זיא רע

 רעשיאײצילַאּפ ןײק טשינ ךָאד ,סענַאגָאּפ ןָא ןיא רעכלעוו ,לעגיש
 | .דגברעביוא רעיורג א םתס שרעײנ םרָאפינוא

 ,ןקָארשרעד לסיב יא --- ןומה ןקידפבוי ןפיוא טקוק ןוא םייטש' רע ןוא

 ;עסראמ יד טגניִז סָאװ ,עגנערעש רעד ןֹופ סיורַא ךיא ײג ...ןסױטשרַאּב
 ןײמ ןײרַא קעשש ,סענַאנַאּפ ןָא ?עניש ןיא ןשטנעמ םוצ וצ ײג ,עזעיל

 :םיא וצו גָאז ןוא םערָא ןייז רעטנוא טנַאה

 טימ רעייפ ,םוק ?טרעדנוזע;ּפָא ױזַא וטסיישש סָאװ !רעגריבו ,םוק,
 ןעוועג לָאמַא טסיב .רנַאל ןוא קלָאפ ןופ בוש:םוי םעד' ןעמַאזוצ ןעמעלא
 יי !ָאטשינ רעמ ײצילָאּפ ןייק זיא טנייה ,טנואיצילָאּפפ א

 ?טֹוג שימ ןפורעגּפָא ךיז ןעמ טָאה ןומה ןיא סָאװ ,זיא קידהיווקרעמ = |

 ןיא ןײרַא ןעמאזוצ םיא טימ ןיב ךיא ןוא ,ןעיירשעגסיוא עקידנששניוו
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 רענריכ א ןעמוקעגוצ זיא םורַא טונימ א ןיא רעבָא ,םָארטש םעניימעגלא
 ...ןגַארפוצּפָא ךיז טרערָאפעגפױא טנאיצילַאּפ םענעזעוועג ןיימ טָאה ןוא

 רעד היוא ךייא ייכ ןטרָאד טריגער ,שסיטרַא ןידָאּפסָאג ,ריא ---

 | ...גנונעדהַָא ןטלַאה ערעדנַא טזָאל סָאג ןפיוא .ענעצס
 .טארזיירק .םעיונ ןיא ; ןלאו :יד ןעמוקרָאפ טקָאזעג ןבָאה יאמ ןיא

 ;םקלַאפו ןופ ײמרַאּפ , יד :ןעײטרַאּפ ףניפ ןענעז ןלאוו יד וצ ןעגנַאגעג

 ?ןפיטסנָאק, יד ןפורעגנָא טייקכעלטי-רמוצ םשל ריז טָאה ױזַא) ייפייהיירפ

 ןענַאפשעגוצ ןענעז טלמער רעכלעוו וצ ,(?ײשרַאּפ עשימאהקָאמעדײלענַאיצ

 סָאמ רעסיורג א ןיא טָאה סָאד ןוא ,ןטנעמעלע ערעטכער עקידרעירפ עלַא

 .ץנענילעמניא רעלַאקיראר רעד ייב טעשיראפוּפָאּפ עטיירב ריא טרעטשעצ

 ײמרַאּפ רעקיזָאד רעד ןופ גנולעטש רעקידלקאוו רעד בילוצ ומָאה ווָאנַאכעלּפ

 :ןפור ךיז ףרַאד יז זַא ,ןדלָאמעג !'קילבוּפער:עיכרַאנַאמ , :ענארפ רעד ןיא
 | ."טייהייהפזסקלָאפ ר ע ב 5 א ה ןופ ײטרַאפ,

 ;איצָאס .ןטאהקָאמערילאיצַאס :ןעװעג ןענעז ןעײשרַאּפ ערעדנַא יד

 .י'ןפסילאיצַאסײסקלַאפע -- ןֹוא "עּפורגַײכמעברַא ,ןרענָאיצולַאװער! טסיל

 עסַאמ רעד ןופ ןשטנעמ ןגעלפ ,ןקיפיײוװ ןוא ןטיונ ערעײז ןופ ןבירטעג

 2ירט עקילעפוצ יר ףיוא רענדער רעטנזיוט יד רעליימ ענעפָא טימ ןכרָאה
 .ןטניװ ןוא ןעמָארמש יד ו ךָאנ --- !עגנַאגעג ןענעז ןוא סענוב

 ןופ ןטפאז עטשרע יד ןּפאזכרוד ךיז ןבױהעגנָא ןיוש ןבָאה יאמ ןיִא

 | - | שינעעשעג יד ןופ גנַאנ ןפיוא גנוקריוו סנינעל

 רענגעק ענייז ךריד ןרָאװשג ןעמונעגפיוא ןענעז ןסיזעטַײלירּפַא 12 יד
 :ָארּפ םער טריפרעד ףוס ןזיב ןוא ןבױהעגנָא טָאה ןינעל ...ןזיּפש ףיוא יוװ

 עשיר ַאטשלָאר פ ירד ןריר שנע ענ ָא ק ןופ סעצ

 והֹות ןיא ,רָאי 1017 יא .רענאל ןײא ןיא ןפנעמעלע
 ;ע5 ןענעז --- גנוטסיװרַאפ ןוא גנוריװרַאפ רעקידהמחלמ רעד ןופ והובו

 :ראוונייש רעטסעפ ןוא רערָאלק רעקיצנייא רעד ןעוועג ןזעט:לירּפַא סנינ

 .ןענַאילימ ןעלמאז ךיז ןבױהעגנָא ןבָאה סע ןכלעיוו םורַא ,רעפ

 ןַאפ:ןינעל יד זיב םישדח עגנַאל ןײגקעװַא טזומעג ןבָאה סע רעבָא

 . רגַאל ! ןקיזיר ןופ םיחטשי ענעפרָאװעצ יד רעביא ןרעטַאלפ ןביױהעגנָא ןטָא טַאה
 יי יב 6 : א י ר יי

* 

 ןיא ןביילברַאפ וצ ךעלנעמ טשינ ןרָאװעג ,ךיז טיימשרַאפ ,זיא סע

 רעמיטננייא םעד .רעטעבראטימ ןוויטקיפ א ןופ ענַאל רעד ןיא קייטפא

 יױרפ ןַײמ ,טצהַא סלַא ,רעטיליפ ןיא קעװַא זיא דיחי:ןב סיקסווָאכעצוא
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 ןעמ טָאה לַאנַאסרעּפ ןיא ;קײטּפַא רעטײװצ ַא ןיא ןטעברַא רעכירַא זיא

 זא ,ןשטלַאהעג טציא בָאה ןײלַא ךיא ןוא ,רימ ףיוא םורק ןקוק ןבוהעגנָא

 ןעמ ןוא סעיצקיפ עכלעזַא ןופ ןסינעג טשינ ןעמ ןָאק דנַאלסװר {עיוהפ ןיא

 | .געיוו ןכיילג ןטימ ןייג ףרַאד

 וד ןיפ דנַאטשוצ רעפרַאש רעד ?סאישיא ןטימ ןעמ טוט סָאװ רעבָא

 :ןק רעמוז ןצנַאג םעד ריז בָאה ךיא רעכָא ,רעבירַא זיא :םישדח:רעטניוו

 ..ךז { ג ע וװ ַא בם --- וצו יװ רעמ טשינ סיעפ ןעוועג זיב ךיא ןוא םריר

 ןגעװ :ךָאנ טדער רעוװ --- ,םישזער:עמהאזאק ,טסניד רעשירעטילימו ןגעוװ

 .ןייז טנָאקעג טשינ רייר ןייק טָאה -- ט נ ָא ר ם

 זַא ,טהנעטעג לוק ןייא ןיא עֶלַא ןבָאה םיריושקָאד עטנַאקַאב עניימ
 ;םַאק לעוצעּפס א ןיא םאישיא רעכָא ,ןעײרּפַאב ךימ טעװ עיסימָאק א
 םימ ןָאט וצ ָאד ןעמ טָאה 10 ןופ ןלאפ 9 ןיא ?ײװ ,לאפ רעטריצילפ

 קידנפלַאה טשינ ,ןקעדוצפיוא רעלגעמ טשינ ןיא סע עכלעװ ,ןטנאילומיס

 לַאפ ןיימ ןיא .עיצַאװרעסבָא רערעגנעל ַא רעטנוא לָאטיּפש ןיא הלוח םעד

 2יטָאטש רער ןיא םיריױטקָאד עגיה בור סָאד :טײרּפַאב ָאי ךימ ןעמ טלָאװ

 טציז עיֿסימָאק רעד ןיא רעבָא ,ךעלנעזרעּפ ךימו ןענעק עיסימָאק רעש

 ןענעקרענָא טשינ קפס םושי ןָא ךימ שעוװ רע ןוא ,א שי ש'ו ס  רָאשקָאד
 ןדעי רעסיוא --- עיצַאלומיס ?דיי א ךָאנ וצרעד ?סאישיא :הלוח א ראפ
 ןיא טנָארפ ןפיוא טקישעגּפָא דיחי:ןב םענעגיײא ןײיז ,טָאה רע) !לפיײווצ
 *טימ ערעדנא ןופ גנוניימ רעד סיעכחק וצ ,וָאלוקרעבוט םוירַאטסי טל

 י .(עיסימָאק רעד ןופ רעדילג

 וצ טלעטשעג) ךיז כָאה ריא :ןעװועג טשיינ זיא החירב רעדנַא ןייק

 ;נײא ַאשמיומ .זיא םיכוסכס ערעוש ךָאנ ןוא עיסימָאק רעשיטָאטש רער

 ןוא) תוירחא עניימ ףיוא ןקישוצּפָא ךימ גַאלשרָאפ ןפיוא ןעגנַאנעג

 סָאד :זיירק ןשירעשילימ ןופ לָאטיּפש ןיא עיצאווהעסבָא ףיוא (תואצוה
 יד טָאה ,קנעדעג ךיא שייוו יוװ .ווָאקרַאכ ןייק ןרַאּפ --- ןסייהעג טָאה
 משינ לעװ ךיא זַא ,טריטנַארַאג רעלטפירש עי סימא ק עג ַאג

 : .(פריזיליבָאמ:שיטקַאפ ןעוועג ןיוש ןיב דיא ?יװ) ןריטרעזעד

 רָאנ .דנַאמשפױא:װָאלינרָאק ןופ געט יד .טסוגױא ןיא ןעוועג זיא סָאה

 סעקיועשלָאב יד ןופ וװרּפײילוי םעד טקירדהעד טָאה יקסנערעק יוװ םעד

 סא 2 יי אש | .טכַאמ יד ןעמענ וצ

 .לָאמיּפש ןיא קעװַא ןַאב ןופ ,ךיז סײטשרַאפ! ,ךיא ןיב ווָאקרַאכ ןיא

 ןיב ריא סָאװ ,געט 10 --- קנעדעג ךיא םייוו יו --- יד ראפ ָאר ןוא
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 ןבָאה סָאװ ,רעדליב טלקיװטנַא רימ ראפ ךיז ןבָאה ,ןגעלעגּפָא ןטרַאד

 .דָאפ טמוק םורַא סָאװ ,םעד ןגעוו סעיצקעל עירעס א יװ טנידעג

 :איצילַאג ןפיוא ײמרַא רעד ןופ שרַאמ ןשמירַאב ןכָאנ ןעוועג זיא סע

 :סיקסנערעק זופ קורדנייא ןרעשנוא ןעוועג זוא רנַאֿל סָאד .טנַָארפ רענ

 ;עגנירַא טַאהעג טנָארפ ןפיוא סעדער עגײז טימ טָאה רע :רובידה:חוכ
 ןזיב, ןפמעק וצ ןליוו ןוא טומ רעצרעה רעטנזיוט רעקילדנעצ יר ןיא ןסָאג
 רעבָא ,סיורָאפ זָאשעג סיר א ךיז ןבָאה ןעײמרַא יד ..."ףוס ןכיײרגיז
 טנָארפ רעד טָאה (ןטקאפ יד רעיונעג טשינ קנעדעג דיא) לָאמַאטימ

 ןעמוקעגרָאפ זיא סע ....ץירּפש ןטלאק א רעשנוא זָאלג סייה א יוװ םצַאלּפעג

 םָאה ײמרַא עקידנפיולקירוצ יד ןכלעוו ןיא ,לָאּפָאנרַאט ןופ גנורעמטשעצ יד
 גנורעקלעפַאב רעכעלרירפ רעד רעביא םָארגַאּפ ןכעלרעדיוש א טכַאמעג

 :ָאב ...ךַאלפרעכיוא ןופ טשיװעגּפָא שממ טָאטש יד טָאה ןוא טָאטש ןופ

 יד ןיא הָארטש:סיופ קירוצ טלעטשעגפיוא טלמעד טָאה ולָאקניװאס סיר

 | .ןטכירעג:דלעפ עשירעטילימ

 ,טַאדכָאס א ןגעלעג זיא למעב ןייומ ייב טהאהו ,לָאטיּפשי רעװַאקרַאכ ןיא

 .לָאּפָאנרַאפ ײב (ּפָאק ןיא ?ענּפַארש ַא) טעדנוװהַאפ ןעוועג זיא סָאװ
 טשינ םעמבכ ,טרישזַאדנַאברַאפ ןעװעג רע ןיא תעל:תעמ ןשטשירע םעד

 טנידעגוצ לָאמ עכעלטע םיא בָאה ךיא ןוא ןגיוא יד ןפָא ןטלַאה טנַאקעג

 םעד טשימעג -- םייז ןיימ ןופ ןעגנוימַאב עקידנטייהאבמוא ץינַאג ךהור
 ;רעד לָאמ רַאּפ א ןוא ּפָאק ןרעטנוא ןשיק יד טכיררַאפ ,ייש ןיא רעסוצ
 ןייק ּסָאה רע סָאװ ,םרעדנווועג טָאה ךימ .טעבו ןרעשנוא ןופ ילכ יד טגנַאֿפ

 רעפיש םעד ןגעוו ךיז בָאה ךיא רעבָא ,יקנַאד א, :טגָאזעג טשינ לָאמ ןייא

 ...טכארמראפ טשינ

 יד שנפעעג ןוא טּפַאכעגפױא ריז בָאה ךיא זא ,גָאמ ןטייווצ ןפיוא

 בָאה ,ריז ןיפעג ריא וװ שונימ רָאּפ א ,ןײז ןָאק ,קידנפיירנַאב ומשינ ,ןגיוא

 ,ּפָאק םורא שזַאדנַאב א ןָא לטעב ןפיוא קידנציז ןכש ןיימ ןעזרעד ךיא

 :ןגױא ענייז טשואררעביא ןבָאה ךימ ןוא .ןרעטשי םעדו ןדנוברַאפ זיולב
 ףיוא טקוקעג טָאה רע .קערש ןימ א סעּפע טימ ענעסָאגעגנָא ,עיולב ,עסיורג

 .ןגייא עסיורג ענייז טביולגעג טשינ טלָאװ רע יװ יוזַא רימ
 ןופ קורדסיוא םוצ זַא ,ןייז דשוח ןביוהעגנָא טשינ ןיטולח? בָאה דיא

 םיא ףיוא קידנקוק טונימ רָאּפ ַא רָאנ ןוא ,תוכייש ַא ריא בָאה ןגיוא ענײז
 גָאז א ץענעג א טימ ךיא בָאה ןניוא ענעפָאלשראפ ,אמתסמ ,עניימ טימ

 :ןָאמעג
 !ןגרָאמ טוג ---
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 ןטימ לקָאש רעקידנליוװטשינ ןימ א ...טרעפשנעעג טשינ טָאה רע

 ךיא סָאװ רעה רע זא ,גנוקיטעמשַאב א יוװ ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,ּפָאק
 טשינ-.ךיא כָאה גנוסירגַאב ןיײמ ףיוא רעפשנע ןיייק רעבָא .םיא וצי דער

 : | : יי = .ןעמוקַאב

 .ןגייווש ןטולַאסבַא ןיא רעכירַא ןענעז סע ןהעש לפיוו טשינ סייװ ךדיא

 טליפרעד  ךיז בָאה ךיא .ןבָאה וצ טפרַארַאב טשינ רע טָאה ףליה ןיימ

 ןַא טימ ןָאפ וצ בָאה ךיא זַא ,ןעמונעגנָא קידנבָאה ,ךעלמייהמוא רעײז
 ךיז םָאה -- קידנגַאז תמא םעד ...?ףמַאקנכאלק,, ןפרַאש ןופ קורדסיוא

 ןבָאה טעװ סָאד זַא ,ןסַאלשַאב בָאה ךיא ןוא עיזַאטנַאפ ןיימ טליּפשעצ

 .לעװ בילוצ ,עיצַאװרעסבָא רעד ןופ גנַאגסױא ןפיוא גנוקריוו עטכעלש א

 ...?אנושנסאלק, ןטכירעגמוא ןיימ ןבענ ?טעב ןפיוא ָאד גיל ךיא רעכ
 "עגושמ , יױזַא טשינרָאג זיא עיזַאטנַאפ ןיימ זַא ,ןגייצרעביא ריז ןלעװ רימ

 ר ע צד נא ןא ןיא לקיװפנַא ךיז טָאה השעמ יד םנה ,ייהוכש ,, רערָא
 א .םניימעג תליחת טָאה עיזַאטנאפ ןיימ יװ ,גנופכיר



 וָאליריק .זא

 א ןופ ןעמונעגמורַא ,ףױרַא ןקלַאב םוצ טקוקעג ןוא ןגעלעג ןיב דיא
 :ךיא רעהרעד לָאמַאטימ ןוא תובשחמ עקיאורמוא הנחמ

 ?שטנעמ:רעטילימ א טסיב ...ָאוואט ...וד ---

 :עגסיוא ןֹוא ,רימ וצ שדער רע זַא ,ןעמונַאב ףכית ששינ בָאה דיא

 ?טשינ רערָא ןרעפשנע ;קידנסיװ ומשינ ,ּפָאק ןיימ םיא וצ טיירד

 ?טשינ רימ וטסחעפשנע עשז סָאװ ---
 יה : ?וטסגערפ סָאוװ ---

 יַאב ,טלארטשעצ אנוש ןיימ ךיז טָאה --- !האירב ענדָאמ א טָא --

 ַאדלָאס א --- ךיד גערפי ךיא ;לרעּפ עסייוו יוװ רעניײצ ןעייר ייווצ קידנזיײװ

 וא ןעמונעגנָא רעסַאװ טימ ?יומ ַא טסָאה ור ןוא ...?טשינ יצ ומסיב

 ..לָאמַאטימ טנייה ןוא טַארבשַאנ אזַא ןעוװעג ןטכענ ...טשינ טסרעפטנע

 '- ?ָאװעשט יט ...טפַאשנעננאפעג ןיא ששייח א יװ

 :רַאפ זיא ,אליממ ןוא רוּפש ןייק ןעועג טשינ ָאד ןיוש זיא האנש

 םירבח :"ףמַאק, זיא סע רעכלעוו םתס ןוא !ףמַאקנסאלק , רעד ןדנוװש

 ,ךיז . טיײטשרַאפי ,ריז בָאהו ךיא .טסעומשענ ןוא ןגעלעג ןענעז טיוג ןיא
 .רענעריובעגיינ יא יז טליפרעד

 טסַאה ֹוד ...רענעגנאפעג ןייק טשינ ןוא ךיא ןיב ששייר ןייק טשינ' ---

 זַא , ןסָאלשַאב ריא בָאה ,טרעפטנעעג טשינ "ןגרָאמײטוג , ןיימ ףיוא רימ

 .ךיא גייווש .רימ ףיוא זגורב טסיכ וד

 טָא אה --- - ןײא ָאד טריפ רע ןסַאלקצנַאש ואראס קוק א רָאנ טוט --
 ןייז ףיוא :עטַאלַאּפ רעצנַאנ רעד רעביא טכַאלעצ טיוג ןיא רבח ןיימ דיז
 המחלמ !עיטַאמָאלּפיר וצ ףוס א זיא ,טרעפטנעעג טשינ םיא "ןגרָאמײטוג,
 !ףוס ןכיירגיז ןזיב

 ךיא ןוא רעטכעלעג רעשנוזעג רעקיצהַאה ןייז טקעטשעגנָא םָאה דימ

 .טכַאלעגרעדנַאנופ ךיוא ךיז בָאה

 ַו

 י*
= 

5 
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 ןפסיב !גנונעדרָא ןיא ץלַא זיא .טסכַאל :רע טגָאז --- טָאװטָאטַאט --- |
 ?מַאדלָאס א טסיב :ףוס ?כ ףוס רימ גָאז רעבָא !רעקירעזדנוא ןא

 !טַאדלָאס ןייק טשינ :ךיא גָאז --- ןייג ---

 :יח טימ ןָאטעג גערפ א רע סָאה --- ?ָאד וטסוש עשז סָאװ ָאש ---

 ,קערש ןֹופ קורדסיוא ןקידרעירפ םעד ןעמוקַאב ןבָאה ןגיוא עניײז ןוא ,שוד

 .עיצאװרעסבָא ףיוא עיסימָאק רעד וצ ןעמוקעג ---

 ?עמטַאלַאּפ עקסטַאדלָאס ןיא סָאװרַאֿפ רעבָא ---
 .ןענַאטשרַאפ טשינ עגאהפ ןייז בָאה ךיא

 ;טנוזעג ןיימ טיול קיעפ ןיב ךיא ביוא ,טַאדלַאס א ךָאד ןיב דיא ---

 .דנַאטשוצ

 !ןינאירָאװד א ךָאד טסיב ?רעקנוי ןייק טשינ ?ריציפָא ןייק טשינ = ---

 ...ךָאד וטסיב ןירַאב א רעכָא .סענאירָאװד ןייק ןיוש ָאטשינ !ןסעגרַאפ !א

 !יושזרוב א

 ןביוהעגנָא טָאה טרָאװ סָאד) ,שטשיראווָאט ,רָאשקַא ןא ןיב ךיא ---
 טשינ ךיא טלָאװ ריציפָא ןייק ןוא ןינאירָאװר ןייק .(ךיורבעג ןיא ןײגנײרַא

 .דײי א ןיב ךיא לי ,ןעװעג

 ?ָארשרעד טימי טלמהומעגסיורַא םיוק רע טָאה --- ?וטסיב די א ---

 עגנַאל ןוא דרעב ןָא ןדיי ןַארַאפ ןענעז סע !רעטַאפ:עטַאט :ןגיוא  ענעק

 ;לָאס' ךָאר ייז ןענעז ,עכקעזַא ןעזעג דיא בָאה עטָאר ןיא ?סעקאדרעספַאֿל

 ןופ ןכַאל טמָא ןגעלפ רימ .וד יװ שדערעג שרעדנא ןבָאה ייז ןוא !ןטַאד

 ןסימ ןלײט ריז ןגעלפ ,עפוג ,עקיצרַאה ןעוועג ײז ןענעז ןטאי רעבָא ,יײז

 ןיא רימ ןבענ ץרַאה ןיא ליוק א ןופ ןלאפעג זיא רענייא .ןסיב ןטצעל

 זיא רע רעבָא ,ןטעדנוװרַאֿפ רעוש .א ןביוהענפיוא םיא בָאה דיא .דלעפ
 עשיטסימרא ?רימ ןופו טסיכַאל וד רעדַא ?דיי א וטסיב .ןברַאטשעג רֶלֲאב

 :ַאב יֹוזַא טסיטהַא ןא טָאה !טרעצנָאק א ןעוועג זיא טונָארפ ןפיוא ?קימש

 !ןדייז ןיימ טנעקעג טָאה רע ,טניימעג בָאה ךיא ןַא ,רעױּפ .ןטלא ןא ןזיוװ

 | !ןסיומסירכ וטסָאה טָא !וגָאב יעי

 .ןגיװשעג רע טָאה עלַײװ א ..טמלצענחעביא לָאמ יירד ךיז טָאה רע

 ?טוייהקנאהק ןַײר זיא סָאװ ןוא ---

 | .סאישיא ---

 ...גיוא ןא םערומשזעגוצ ןוא טכַאלעצ ךיז ןיא יװ ?יטש ריז .טָאה רע |

 רעד ...עכלעזַא ריא םנעז ךס א ...טנַאקַאב זדנוא זיא (פייהקנארק יד ---
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 בלַאה א ןנילּפָא טסעװ ,ונ .תמא םעד ןײגרעד טשינ ָאד טעװ ןײלַא לווייש
 .המחלמ רעד וצ ףוס ַא זיא ןטרָאד ןוא רָאי

 .םיא ךיא גערפ --- ?ךיר ןעמ טפור יו ---

 ?ךיד ןוא ...וועיעװטַאמ רָאדָאעפ ,ווָאליריק --

 ,ןסענרַאפ ןוא ?סװַארדנַאסקעלַא חסונ טיפ טגָאזעג םיא בָאה ךיא

 םארכא, ןסײװ ףיוא ץראווש םיימש טעמ ןיימ ייב לטערב ןפיוא זַא

 : ."רעקַאנעמ שמיװַאנימאיגעב

 :עגסייא סע שםָאה רע .הריתס יד ןרעלקרער ֹוצ ףכית םיא ןסָאלשַאב

 ,ּפָאק ןפימו קידנעלקַאש ןוא ליומ םענעפָא ,ןגיוא ענעקַארשרעד טימ טרעה

 .טעז ןוא שרעה רע סָאװ ןעמונַאב טשינ מלָאוװ רע יװ

 =געלפ טכירעגמוא רעבָא .טרעטנעענרעד ,רעדירב יװ ,ךיז ןבָאה רימ

 עטנערעגפיוא ,עטציירעצ ,עזײב ַאזַא לעפ ןייז רעטנוא ןופ ןכירקסיורַא

 ךיז געלפ ךיא .םיא ןבענ ןגיל וצי ךעלמייחמוא ןרעװ וטנעלפ רימי זַא ,היח

 ןזָאל ןזומ ךימ ךיא לעװ דלַאב זא ,ליפעג יא םימ םעב ןפיוא .ןצעזקעװַא

 ןופ ש י מ ע נג ןמימ טשיױהַאב ןוא טרעטישרעד דימ .טָאה רע ...ןפיול

 בָאה ךיא .ןטקאפ ענלצנייא זופ ןעגנוצַאשּפָא ענייז ןיא תוריתס  עדליוו
 :ענ טשינ ,ןעננוצַאשּפָא עשיטילָאּפ ןיא 'ןדליװק א ראפ ןטלַאהעג דיז

 "עטנעװקעסנַאק , םוש ןייק ןופ ,י"סיזיכעטאק םוׁש ןייק ןופ ןסיוװ טלָאװ |
 :ייװצ ַא ןיא .,!קיװעשלָאב , א ךיא ןיב עגַארפ רעד טָא ןיא .ןעגנוריפסיוא

 - .ןטעמָאהאמ , םימ ...ךיא טלַאה רעמירד א ןוא ."טעדַאקע א -- רעמ

 ענייז םימ ןקָארשרעד םושמ ךימ טָאה וװָאלירוק אידעפ ןיימ רעבָא -

 :יַׁשנֲָא ןא יװ טַאהעג טנייפ רע טָאה ןיקסנערעטק .ןעגנוצַאשּפָא ןוא ןעגנוניימ

 !קָאלעיטַאק ,, םיא רע טָאה ןפורעג .םזינַאגרָא ןשירעטילימ ןפיוא שיגעק

 "הכהב, רעקידנרָאנײרר א שימ ןשילגַאב רע טגעלפ טרָאװ סָאד ןוא
 - -" | - / .ןםוא .ןשיסור  ןשיסאלק ןפיוא

 ןעמ :טרעֿפקרער קידניב ןֹוא ץרוק רע טָאה עיצילָאװער .רעד ןגעװ = ?

 ףיוא תושרד ןטלַאה ןעמ עוו .טכער זיא --- דרע םירעיוּפ יד ןבעג םעוו
 ןלעװ ,ןיהַא ײטרַאּפ ,רעהַא ײטרַאּפ בילוצ ןסײרמורַא ךיז ןוא ןעגניטימ יר

 ןבָאה רימ יװ ,ױזַא דרע רעד ןופ ןשיװּפָא ןעמעלַא ײז גָאט ןלעה א;ןיא רימ

 עלַא ןוא סעקילישז ןוא ןשנַאלוקעּפס עלַא .םימ-.לָאּפָאנרַאט- טשיװעגּפָא
 ר .סעדישז ערעדנא
 ,דלי וו ןופ םינָאניס רעד ,ןעוועג ןַאה זיא םָארנָאּפ רעלַאּפָאנרַאט רעד. |
 םעד ןיא טָאה סָאװ ,םישזער ןטסַאהראפ ןט5ָא ןופ ,טייקטליופעצ ןופ ,טַײק

301 



 גינעג ןעגעז תוחוכ ערעטצניפ ענייז ןוא ךָאנ טבעל רע זַא ,ןזיװאכ לאפ

 ןופ גנולקיױשנַא רעד ןרעטש וצ טייקנסיברַאפ ןיא ייס ,לָאצ ןיא יייס סיורג

 רדסי םעיינ

 ןײז ןופ םישהַּפ עלַא טיול ,טַארלָאס א :ךיא רעה לָאמַאטימ ןוא

 -- ן'קסנערעק !רע טרעדָאפ --- דרע) "קיװעשלָאב , ַא ,ןדער ןוא ןעקנעד

 לעניש ןיא רעױּפ ַא ,טַאדלָאס א -- (?רע זיא עשז רעוטָאפ :רע טסאה

 רעמסומ א ןייז ףרַאד סָאװ ,ייוטפיוא, ןא ןגעװ יז ,לָאּפָאנרַאש ןגעוו טדער

 רַאֿפ ?דרע רַאפ ?סָאװ רַאֿפ ...ףמַאק ןופ ןּפַאפע עקידרעטייוו יד ףיוא

 - ?9?מ-יי הוה פו

 קעלפהנאש א ןיא לָאּפָאנרַאט זַא ,ןגָאז וצ זזיװַאב טשינ בָאה ךיא

 "ווא םימ ןעגנורפשעגפיוא זיא ווָאליריק יװ ,טייהיירפ ןופ ןָאפ רעד ףיוא

 | | ...םווװ טימ  עמליפעגנַא

 *יר  ייווצ) ?םייהיירפ (עקידנרָאגײרר או ??יי9 ײ ה ײ ר פ , ---

 ןיא טפַאשעגּפָא ןטַאדלָאס ראפ ףָארטששיוט טָאה רַאצ רעד , .(עקידנרָאג

 סע ןעמעוו ןוא ...טריפעגנייא קירוצ ןבָאה (עקידנרָאגיײרד א) יקלעיטַאק יד

 ןיא ופָארשעג עשיסור א טָאה ,דלעפ ןוא ליוק עשטייד יר טניושעג טָאה

 | ?םייהייחפ יד --- זיא סָאד !לימ

 .ןקיאורַאב םיא טאג בָאה ךיא ...טעּפילכעצ ךיז םָאה רע

 ןשיק ןייז קרנביוהפיוא ,ןגירשעצ ךיז רע טָאה -- !ןדער טשינ ---

 "!םייהיירפ, !חֹומ םעד ריר ךיא טעלפ טשינ זַא ,גייווש :ּפָאק ןרעביא

 בלַאה ַא טָאה רעכלעוו ,ווָאקניװאס טריפשגנייוא (טָאה ףָארטשײשיוטו ---

 ?ערַאה ןרַאפ דרע ןפמעקוצסיוא ידכ ,תוסיפת עשירַאצ ןיא טליופעג ןבעכ

  .ןדערוצסױורַא ןזיװַאב ךיא בָאה --- םוטרעיוּפ ןשיסור םעצשַאּפ

 ןסעזעג .(עקידנרַאגײרד א) --- וָאקניװאס ןייד זיא קָאלעיטַאק א ---

 ,עטרעגנוהעגסיוא ןבָאה םירעיוּפ עשיסור יד זַא ןוא ,םוטרעיוּפ ןבילוצ

 ,ןשאוװמורַא ןוא ןסענָא ךיז טלָאװעג ,טולב יא קירנעײגסיױא ,עטקיזיײלרַאפ

 עדליװ יֹװ ןסָאשעצ ןשכירעגדפעפ עשיצירּפ ענייז ךרוד רעטנזיוט רע טָאה

 .(עקידנרָאגײרד א) יישייהיירפ,, ...טניה

 ;נסַאמ ךָאד ןעמ טָאה לָאּפָאנרַאט ןיא !ריד טימ זיא טָאג ,ַאידעפ .---

 עכעלרירפ ןטכָאשעג ,סרעלעקנייוו טריבארעצ ,ןעיורפ טקידלאוונרַאפ זײװ

 ...רעניווונייזט

 שוק א ?לריימ יא !ישסַאּפַאנ --- יטסַארשס אז .ַאטש .,ייא:ײא;ײא ---

 ליוק א -- טּפַאכעג ןפנָארב קנורט א !טסוחב ןיא ליוק א ראפחעד !ןָאטעג
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 ןיא םייהיירפ עשיצירּפ סוװָאקניוװאס ...?ייטייהיירפ, זיא סָאד !ּפָאק .ןיא

 וצ קסנױזַא ריס טסגאוו ,קלָאפ ןופ דניירפ א ,טסיטרַא ןא ,ור ןוא !סע

 :עג טסיב ?רעװלוּפ טקעמשעג טסָאה ?ּפָאקַא ןיא ןעװעג טסיב ?ןקידערּפ

 :עג ןענעז דנווו ןייד רעביא ?רעטעדנווװרַאפ:רעװש א טכַאנ א זייל ןיא.ןגעל

 וטסיב !ןביירש ןעגנוטייצ יד סָאװ ,סָאר טשינ דער ..,?סעבַאשז זעגגורּפשי
 ןסיוועג םענייר א טימ ,ץרַאה רעלרע זא טימ  ,חומ ןרָאלק א טימ שטנעמ א

 ןיב ךיא-.י'װָאקניװאס,, :טשינ 'רעפמנע ןוא ריד גָאז ךיא סָאװ רעה ָאש ---

 ךיז שָאה לָאּפָאנרַאפ רעטניה גוצקיר רעד רעדייא ןרָאװעג טעדנווורַאפ
 .ליס .ןיא ןײזטסווואבמוא ןיא םריפעגקעװַא ךימ טָאה ןעמו .ןֿבױהעגנָא

 ךיא טלָאװ ,טעדנוװרַאפ טשינ ןיב ךיא ןעוו :ךעלרע ריד גָאז ךיא ..רעבָא

 ןכָאטשעגנײרַא ןוא ךעלדיימ טשוקעג ,ןפנָארב ןעקנורטעג לָאּפָאנרַאט ןיא
 ,ןרעטש רימי טוװורּפעג ןטלָאװ סָאװ ,ןטנַאלוקעּפס קילרנעצ א ןיא זיּפש ןיימ

 סע רעװ ןוא .ןכיילג סניימ םירעיוּפ רעטנזיוט ןָאשעג ןבָאה סָאד יװ ױזַא

 יןװָאקניװאס,, ןֹוא י'טייהיירפ ,, ןוא "עיצוכָאװער , ןגעוו תוישעמ טלײצרעד
 רע זַא ,ןסיוו לָאז רעד ,(עקידנררָאגײרד א) יקלעיטָאק ערעדנַא עלַא ןוא

 יז ר ע ס ע ב .טנַאה רעשירעוּפ ןופ שסורכ ןיא זיּפש םעד ןגירק ופעוו

 סע רלַאביװ ,ןעמוק סעװ ײז וצ ףוס א ןוא טשינ ײז ןענעז רַאצ רעד

 עשירעוּפ רעטרעדנוהרָאי יד וצ ףוס ַא ןכַאמ ןופ העש יד ןגָאלשעג טָאה
 + | - = הי .םירוסי

 :ַאב שלַאטשעג סװָאליריק רָאדָאעפ ןיימ זא ,ןענַאטַאב ריא זֹומ ָאד !
 .סיוא שיטסירטעלעב סָאמ רעסיירג א ןיא גנולייצרעד ןיימ ןיא דיז שמוק

 .רוביאל ָאד םײג || ש ?:ש י סו ר 4 ןײז ...לײװ ,טצוּפעג

 טביולגעג ,ןעזעג ,טרעהעג םיא בָאה ךיא ?ײװ ,ָאד םיא ןעקרעד ךיא
 ןבעגרעביא .ןסיושג --- ןוא ןצרַאה ןיא טלַאטשעג ןייז ןעמונעגנײרַא ...ןוא

 ...טנַאלַאט ןייק ,חוכ ןייק ,ברַאפ ןייק טשינ ךיא גָאמרַאפ רענעיל םעד סע

 ןיימ --- יוהפ ענייש:דליב עגנוי א ןעמוקעג זיא גָאט ןשירד ןֿפױא
 יב 2 : - .רָאטקָאר

 ןיימ שםימ ןַא ,ןגָאז ךיז טזומשג ךיא בָאה עזארפ רעששרע רעד ןופ
 יז טָאה ןוװָאליריק ףיוא ..ןייז טשינרָאג ןָאק רערעטיב סָאװ ,רעטיבזיא ןיגע

 ןופ ןֿ?יפעג יד ןעוועג ןענעז סָאד ןוא .ןגיוא עטבילרַאפ .טימ ןָאטעג קוק ַא
 טַאה ןעמעװ !דנַאלרעטַאפ ןופ רעקידיײשרַאפ א וצ .ןיטָאירטַאּפ רע כעלרע ןא

 (ןעוועג טשינ --- טנָארפ :ןפיוא !רָאי 31 ?רימ ןיא ןעז טנַאקעג ,םלָאזעג יי
 221 אי-ד .!עיצאוװרעסבָא הוא !ײמרַא רער ןיא ןגױצעגנײרַא טציא משרע
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 ףיוא 0090/ !{ס א י שי א ?עיסימָאק רעשימָאטש רעד ןופ עז ָא ג

 יב !ט נַאלומ י ס א--- טרעדנוה

 יז רעּפרעק א טַאהעג םָאה וָאליריק :טרפ א ןייז טביולרעד לָאז

 ַא ...ןיִב ךיא .גראבזייא ןופ םָארטש א יװ רעביוז ,רָאלק ;רעטסַאבעלַא

 םלַאה ןזעוװןעיורפ סָאר זא ,טכַאדעג ךיז טָאה ריס ןוא ;רענעפקַָאװַאבו
 ...מסורב-רעקירָאה ןיימ וצ ּפָאק םענייש ריא קידנגיילוצ ,לקע ריא ןייא םיוק

 ןיב ךיא ...גנולפייווצראפ ןיימ ןטלַאהַאב וצ ווו טסוועג טשינ בָאה ריא

 ןײג וצ םירג ןיב ךיא זַא ,םנוזעג ןיב ךיא ...זַא ,ןדלעמ וצ ןעוועג םיירג

 רעד טנַאקאב ןיא סע ןעמעװ ,ענעי רָאנ ןסיײוװ סָאר רעבָא ,עמרַאזַאק ןיא

 -- יא סופ ןטימ גנוגעװַאב ערעפרַאש עדעי -- סָאישיא ןופ 'יםעט,

 יי בר *!ךיז ןפע למוה,

 רער רֵצמ רימ וצ גנויצַאב יד ריז טָאה גָאט ןטירד .,ןשייוװצ ןפיוא

 ךימ ?כיימש ןביל א טימ טָאה יז .ןמוג םוצ שרעדנעעג קישנעס ןירָאטקַָאד

 זַא ,טהעמשנעעג בָאה ךיא *?רָאיטקַא ןא םנעז ריא :ןָאשעג געהפ א

 ןיא .,"ןרעדמ ןיא ...סעמַאנפיוא רָאּפ ַא .ןזיװַאב ,רעליש א סווָאטַאמלָאד

 '- : - ."ןעקשטינַאמ , ןיא ,"טעלמַאה;

 ןעוועג ןדנוא יב זיא ??עקשטינַאמ,, .ןעזעג ץלַא ךיא בָאה סָאד, ---

 סע רימ .טביולרער ...שנאסערעטניא רעײז ...טלַאטשעג רעדנַא ץנַאג א

 ."ָאליאכימ רָאטקַאד ,טצרַא:טּפיוה רעזהנוא ןזײװַאב

 יד ןוא .רעמצנ יפו ןרָאװעג רימ זיא ,ןעמָאנ םעד טחעהרער בָאה ךיא

 .-..ןגוא

 א ןפיול וצ ןעמוקעג .םיהנזעװּפָא| .רעקיד תעש- 22 א דָאנ ןיא .װָאליריקה

 = - .רעטלאהטשעצ
 ןייק טשינ שסיב וד יוװ ױזַא .טָאג ןיײד זיא ךעפקילג ,אשארבא ,ונ --

 :נוא 4-רעֹרָא 2 רָאנ ןעײרפַאב .װָאליאכימ  רָאטקָאד ךוד טעװ ,טנַא?ומיס
 המשצ :עכעלרע ןַא .!טנַאלומיס ןייק טשינ- ףָאד טסיב וד ...ןעננוכוזהעט

 .ןדיז- ןיימ ייב יװ ,רימ יב יוװ אזא ,רעױוּפ א ןופ ץרַאה ַא טימ .!ישסיב
 .פבײמש-.-ןייז | זא ןגיוא ענייז- טסָאה .ןדיוז .ןיימ :וצ; ךעלנע וליפַא טסיּב
 = טטשע+1 טא .- - 7 -'-  ריז א טסיב וד זַא ,טשינ גָאז רעבָא

 ףא סא ובחי יי :?ךיא ןיב עשז רעוװ ----
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 סאירעי רעניימ עדייז רעד יו ,ךיא יוד ַאזַא ,שישנעמ רעשיסור א ---

 ,סעמָאּפַאק יד טימ ענעי ןענעז ןדיי !רָאג "דיי א, ...ווָאליריק שטיימעירפעי

 םָאוו ...סעקיּפ יד ףיוא ןבייהפיוא רעקילדנעצ יד ןיא ןגעלפ רימ עכלעוו

 ?ריד םימ זיא
 :יב רַאפ טּפַאכעגנָא ךימ ןוא ?טעב ןײז ןופ זעגנורּפשעגפיוא זיא רע

 ןפָאלעגסױרַא ןֹוא ןסירעגסױרַא טנעה עניימ חֹוכ טימ בָאה ךיא .טנעה עד

 | .עפַאלַאּפ ןופ

 =נֵא ךיז ,רָאדירַאק ןרעטצניפ ןופ ?קניוװ ןפסמייוו ןיא ןיא ןיבו קעװַא

 =ַאמשעג ,רעדיוש ןפיש ַא ןופו זעמונעגכרוד ,ןוא םגנַאװ רעד ןיא נרַאּפשעג

 טשינ סייוו ךיא .גנַאל יוװ םשינ קנעדעג דיא .ןגיוא עטכַאמרַאפ ופימ ןעג

 - .עטַאלַאּפ ןיא קירוצ שפריפעגנײרַא ךימ טָאה עמ ױזַא יװ ןוא רע
 ב טצעזענקעװַא ולָאליריק ךיז םָאה םורַא (ייווצ רשפא) גָאט ַא ןיא

 ןוא ןבײרשַאב וצ קיעפ טשינ יב ךיא עכלעוו ,רענעפ ןיא ןוא סנסופוצ ריש

 רע טָאה ,עניב רעד ןופ ןרעה ןזָאל וצ ןעװועג קיעפ טשינ טלָאװ ךיא עכלעוו
 :ןביױהעגנַא ?ימש

 ריא ביוא ,לחומ רימ םיוהָאפ ייֵז רעבָא ,םַארבַא ,סיוא ךימ רעה --

 ךיא רעדייא ןרייש טשינ ריד טימ ךיז לעוװ ךיא .קימייװ ןפַאשרַאפ ריד לעװ

 ריד בָאה ךיא סָאװ ,ןקיטיײװ יד ?חומ רימ שסיב וד זַא ,ןרעהרעד טשינ לעוװ

 ןשיסור ןכעלדנעטשרַאפ ַא ףיוא רימ גָאז ןוא סיוא ךימ רעה ָאש .טפַאשרַאפ

 רעדָא ...ּפָאק ןיא ליוק א ,טמורב ןיא זיּפש א --- רָאד זיא '"המחלמ , :ןושל

 זַא ,ןגָאז טשינ רימ ךָאד שסעוװ וד ןוא ,סע גירק דיא רעדָא ,סע קיש ךיא

 ומסיב סָאװרַאפ ָאט ...ןקיש טשינ סע רָאמ ןוא ןגירק וצ סע ביוחמ-ןיב דיא

 =נוא זײװנסַאמ ןכַאטשעג ןבָאה רימ זַא ,קידנרעההעד ,ןעגנורּפשעגפיוא ױזַא
 ?לַאּפָאנרַאט ןיא םיאנושי עטרעטיברַאפ ערעזר

 .ּפָאק םעד טרעקענּפָא ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאפו בָאה ךיא

 טזומ וד :טסעפ ןוא ?יטש רע םגָאז --- ןטערטּפָא טשינ לעוװ ךיא ---

 ןסיש טגעמשג םיאגוש ערעדנַא ריא בָאה סָאװרַאפ :ןייטשרַאפ וצו ןבעג רימ
 ?ןעווענאש מלָאזעג יר טָא ןוא ןכעמש ןֹוג

 ?עגנָא טָאה רע ...ןגיוא עמכַאמרַאפ שימ ןגעלעג ...ןגיװשעג בָאה ריא

 .עדייב ענייז ןשיוװצ ןמעלג ןעמונעג ןוא טנַאה ןיימ ןעמונ

 רעטושּפ א ?ןלזנ א ןיִב ךיא זַא ,גנוניימ ןייד טיול סיוא ןפמוק ---

 משינ לַאּפָאנרַאמ ןיא ןיב ךיא ןַא ,טגָאזעג ריד ךָאד בָאה ךיא ?רעדרעמ
 ןײד ןײמשרַאפ ליוװ ךיא רעבָא ,ןרעטש ןיא ?ענּפַארש ןיימ בילוצ ןעוועג

 ן .רעדיוש ןוא ננוגערפיו +



 ןַא טימ ןסעזעג ןיא רע .ענייז ןופ טנַאה ןיימ ןגיוצעגסױרַא בָאה דיא

 ּומנָאקעג ששינ ריא בָאה ןגייווש רעננעל .ּפַאק ןופזָאלעגּפַארַא

 ,מיוט ,געלשעג ןשיוװצ דישרעטנוא םעד ןגעװ ןכערּפשעג ןריפרַאפ ---

 ;;'מ עטנֿפָאװַאבמוא זיּפש ןפיוא ןבייחפיוא ןוא ,דלעפמכַאלש ןפיוא דרַאמ

 *שח ןייק ּפָא טשינ ןײלַא ךיז שסיג וד כיוא ,קירעביא רַאפ ךיא טלַאה ןשומ

 .םעד ןופ ןוב

 טכַאנײב ןגעלפ ײז ...ןענָאיּפש עשיכיירטסע ןעװעג עלַא ןענעז יײז --
 .!אנוש ןופ רעריּפשסיױא יד רַאפ ןלַאנגיסטשכיל ןבעג

 :עגםיוא דיא בָאה -- !ןמַאידפַאּפ עשיכיירפסע יז ןענעז ?ע ? ַא; --

 :עג ןֹוא .טנזיופ ןופ רענייא ןעוועג זיא --- ןענָאיּפשי -- ןפורעגּפָא ריז טנער

 טבָאקעג רעצרעה ןיא טָאה ָאר לײװ ,זײוװנסַאמ ןקַאזָאק יז ןכבָאה ןטכַאש

 | !} ד ײ וצ הָאנש

 ביוא ,ןמָאירטַאּפ עשיכיירטסע ןֹופ ?רוג רעד ןָא ױזַא ריד טייג סָאוװ ---

 ןוא ןגיוא ענייז עגר א ףיוא קידנכַאמוצ ,ןָאמעג גָאז ַא רע טָאה -- ?ױזַא

 .רעיוא ןפציּפשעגנָא ןַא טימ

 !דרָאב ַא ןוא עמָאּפַאק ַא ןָא םגח ,יײז יוװ ַאזַא !דיי ַא ןיב דיא --

 .לכײמש ןטמירקעגסיוא ןַא טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה רע

 רע ּסָאה -- !טשינ רָאד וטסיב ןַאיּפש רעשיכיירטסע ןייק רעבָא ---

 | .למעב ןייז ףיוא ומצעזעגרעביא ריז ןוא ןפורעגפיוא

 סָאד זַא ,טּפַאכעג ךיז בָאה ךיא ןוא ןסירעגּפָא ךיז טָאה ךערּפשעג סָאד

 ;יר'ק .עיצַאװרעסבַא רער ןופ גנַאגסױא ןפיוא גנוקריוו עֿלַאטַאמ א ןבָאה זאק

 נורעדנע יד ןוא ,ןגָאז וצ ךס ַא ןבָאה רימ ןגעװ סעיצַאמרָאפניא סווַאל
 םילפניא םוװָאליריק ןיא טקעמשעג טָאה ןירָאטקָאד רענייש רעדו דצמ

 רימ ןיא רע ןָאק תוטשּפ רעשיסוד:פכע ןוא טײקיגילדַארג ןײז ייב טציא

 ןצרעד ...טקידילרעד זיא ןינע ןיימ ןוא "טָאירטַאּפ ןשיכיירטסע , ןַא ,ןעז

 !װָא ?יא כי מס -- רָאג



 ןוָאליאכימ ןוא -- .א

 !טפ ר ע ק על ש ריה

 סיר רעד ןופ רערישרַאמ רעשידיי ןופ המישר רעד ןיא ָאד ןעד זיא

 ,גנוי:רעטסוש רעד טָא יװ טלַאטשעג ערענעש ַא גנוגעװַאב:שייהיירפ רעשי

 קידגגערפ טשינ ,ןוא "דנוב , רענליװ ןופ ןעיר יד וצ שרעהעג טָאה סָאװ

 רענליװ ןיא לייק ַא ןסָאשעגנײרַא תֹוירחַא רענעגייא ףיוא ,ײטרַאּפ רעד ייב
 ...ןבעל ןטימ טלָאצַאב ןוא סופ ןיא זיולב ןפָארטעג ,?אוו:ןַאפ רָאטַאנרעבוג

 ןופ טכַאמעג קזוח ןבָאה 59 י צ, ןיא ןפערט ןופ ןטסילַאיצעּפס
 =דַאצ רעכיא וָארעמ ןלעודיווידניא ןופ רעגנעהנָא ,רעסיש םענעגנולעגמוא

 ,ןטסויפ יד טפוומעג סָארדרַאפ ןופ ןבָאה ,ןּפַארפַאק עש

 יד ןיא קידנלַארטש יװ רעבָא *!טקַא:רָארעט רעשרישימָארּפמַאק א, ;ןיצ

 מ'מ זַא ,טפיירגַאב ןעמ ןעוװ ,קנעדנָא ןוא ּפָאק םמרעקעפ שריה םורַא ןייש

 רעמקידילַאב ןֹופ לופעג סָאד זיוֿפב טהיפעגנַא טָאה ןליוװ ןוא טנַאה ןײז

 רער זַא ,ןיײװַאכ :חנווכ ןײא רָאנ טַאהעג טָאה רע זוַא ,עדריוו רעכעלששנעמי

 וצ גניצַאב יוד טייהרעמיטש ןעגנילשּפַארַא טשינ טעוװ רעפעברַא רעשידיי

 !הָאירב רעקיטרעוורעדנימ ַא וצ יו םיא

 !ּפָאק ןײז ןגיוברַאפ טשינ לײװ -- טגַאה ןײז ןביוהעג טָאה רע

 יד ומימ םצירקעג

 קידגעיטש ,ןגרַאמירפ ןבירט ַא ןיא ,ץַאלּפ רעקשיּפינס ןפיוא ןוא

 2ַאק, רעד ןעגנַאנענוצ זיא םיא וצ ןעוו ,הילת רעד רעטנוא ל?קירב ןפיוא

 רע טָאה ,יודיװ םיא טימ ןגָאז וצ טגײלעגרַאפ ןוא רעזמענ "בר רענַאיז

 ןפיוא חילת יד ןָאטעגנָא טנַאה רעד טימ ,ּפָאק ןצלָאטש ןײז טדנעװענּפָא

 :ע 7 ׁש ר י ה; .?קנעב סָאד םופ ןטימ טרעקעגרעביא ןוא זדלַאה

 עדריו רעכעלשטנעמ ןוא טכיל ןופ עמעלבמע יד זיא סָאד -- ם ר ע ק

 | .געט ענעי ןיא

 - ָא פ ק ָא - -- ןעװעג געט ענעי ןיא זא ד ו ּפ י ה רעד ןוא

 וו ָא 7 יַא כי מי
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 יאק ַא ןיפ לּפעק ַא יװ רעמ טשינ זיא סָאד ,טשינרָאג זיא "לַאװ:ןָאפ,

 "װ ַא לי ַא כ י מ, ...רעטרעדנוה יד ןיא ןעוועג ןענעז סלאוו ןָאפ .למיפ
 ."טםייקבעלנעזרעּפ ,, א ,טלַאטשעג א זיא

 ?ןעשעג זיא סָאוװ
 ךוא ןורכז ןופ ביירש ךיא) יַאמ ןֵט:1 ןופ עיצַארשסנָאמעד:רעטעברַא יד

 'ךיז ןצונַאב וצ טפ ש י 1 --- אצֹוי ןיאו ?לכ א רַאפ טלעטשעג רימ בָאה
 :םיתועפ עניימ :תועידי ןופ ןלַאװק ערעדנַא רעדָא ןציטָאנ םוש ןייק טימ

 ,עטַאד יד ָאד ריטָאנ ךיא .קרעוװ ןקיזָאד ןופ םרּפ רעשינַאגרָא ןַא ןענעז
 - ע ד ַא 1908 ,1902 ןייז ףרַאד סע :רָאי סָאד יונעג קידנעקנערעג טשינ

 ןופ בוש:םוי רעד --- (רובסנבעל ןיימ  ןופ זָאלג ןכרוד ךיא סוק ָאד .4

 .תבש -- ןלַאפעגסױא זיא טַאירַאטעלַארּפ ןכעלטלעװלַא
 ווא ,ןשנַארטסנַאמעד יד ןכירשעג ןכָאה ײצילַאּפ:דרעפ ןוא ןקַאזָאק תעב

 .טעל ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ןעײה:רעפעברַא יד ןופ ןפָאלעצ ךיז זיא ןעמ
 דוא רעטײר יד ײב (ףו ס ם ײ ב ײ ? ב טי מ) סעקיײהַאג ענרעד
 :סָאװ ,ןומח ןטימ ומשימעצ עקידנפיוק יד ךיז ןבָאה ,ןקַאזָאק יד ייב םעקיּפ

 +ַאב ענליװ ןיא זיא ןומחו ַאזַא .טנלָאשמ םוצ ןענעװַאד ןכָאנ ןעגנַאגעג זיא
 ,פיילעגנוי רעפרערנוה יז ןשיווצ ןוא ,ןשיטנעמ שנזיוט רָאּפ א ןופ ןענַאטש
 =עג טשינ תוכייש ןייק ??עיצַארטסגָאמעד, ןוא ?עיצולָאװער , וצי ןבָאה סָאװ
 ךוא םיאבג יד ןפעבעג טָאה (ךיז טכוד .רעיעמ) רעטסײמצילָאּפ רעד .טַאה
 ....םיללּפתמ ןיפ סעקינלַאמַארק יד ןבײלקּפָא ןפלעה םיא ןלָאז ײז םינבר

 ךעמ זַא ,טגָאזעג רעצרעה ."עמורפ , ןוא ּפעק עפרַאש יד ןופ רעצעמע טָאה

 רע טָאה עקירעביא יד ...תיציצ ןגָארפ עכלעוו ,עלַא ןעײרּפַאב םדוק לָאז

 עשילגנע ,ןטַאיײַארק ענעדייז :םינמיס עכעלרעסיוא עסיוועג םיוק ןבילקעגּפָא
 :רַאפ --- ןזולב:רעשעברַא ןיא .םײהַא ןזָאלעגּפָא --- דישי עשטריקַאל ,ןפָאטש
 וִוְװ ס ײ מ שי -- ןלױפַאב ייז ןופ ליפ ןוא ןטלַאה

 ..ךעלקנעב ףיוא טגײלעגקעװַא רעטעברַא קילדנעצ עכעלופע ןעמ טָאה
 יא ץימש ןבענעג רעטיר עטקייװעגסיוא ןפימ ןוא נקור ערעיײז םזיולבפנַא
 עג טשינ ךָאג ןבָאה ןשטנעמשימ עקישלמעד יד ..,?ײטרעּפרעק ןכייוו ןרעב

 ;עיצארטנעצנַאק ןיפ ,ןרעמַאקזַאג ןופ ,סערַאנָאּפ ןוא ,סעקנַאדיײמ ןופ טסווװ
 ןרעי .טשרעהַאב ןסיוװעג ןטלסיירטעגפיוא ןופ רעדיוש ַא טָאה -- ןרעגַאל
 ןופ םָארּטש רעסייה ַא ןוא סהָאטוקעזקע יד וצ לקע ןַא ,טָאטש ןיא ןשטנעמ
 .ענעפילעג יד וצ דיילמימ

 טעג ,רעטקַאד רעשיטַאמש רעד ןענַאטשעג זיא עיצוקעזקע רעד יב

 ױד ןפלאהסיוא טעװ רעד :ןזיװעגנַא ןוא ןטפָארפשַאכ ןופ סלוּפ םעד ןפלַאה
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 ןוא םעשָא םעד ןּפַאכרעביא ןזָאל ןעמ זומ םעד ;ץימש לָאצ עטמיטשַאב

 | | ...ןזָאלּפָא -- םעד

 ;רַאפ ןרָאװעג רָאטקָאר רעשיטָאטש רעד זיא םורַא געט עכעלפע ןיא

 .םיזיוו רעטַאװירּפ ַא .עלעזור ןיא טַאטש ןרעשניה הלוח א ןכוזאק וצ ןטעב;

 :עג טָאה ןסיורד ןיא .טלָאצַאב ךכו ךכ ןעמיקַאב עוו רע זַא ,דיז ןעגנורַאב

 .עלעזור ןייק ןעמוקעג ןוא וטצעזעגנײרַא דיז טָאה ןעמ .עקש זָארד א טרַאװ

 וו, :טנערפעג ,לטנַאמי םעד ןָאטעגסױא ,בושש ןיא ןײרַא זיא רָאטקַאד רעד

 *?פנעיצַאּפ רעד זיא

 רעד טימ .ןײלַא רע ןיא "??טנעיצַאּפ , רעד זַא ,טזָאלעגסיױא ריז ומָאה

 ןומיירגעגוצ ןפיוא טגיײלעגרעדינַא ךיז רע םמָאה שיײלעגנוי עכעלפע ןופ ףליה:

 ...ץימש לָאצ עטמיטשַאב א לײטרעּפרעק ןכייוו ןיא ןעמוקַאב ןוא ?קנעב;

 :עג םיא ,ןטלַאהסיוא ךָאנ םעוװ רע זַא ,שגָאזעג ,ספוּפ ןייז ןזמלאהעג ומַאה ןעמ

 גונעג :טגָאזעג לָאצ אזַא ןוא ַאזַא דָאנ ןוא םעטָא םעד ןּפַאכרעביא טזָאל

 זיא סָאר ױזַא יו .םיזיוו ןרַאפ עמוס עטדערעגּפָא יד טגײלעגרַאפ םיא ןוא

 רערעל ןיימ םיטרּפ עלַא םימי טלייצרעד ןגרָאמ ףיוא רימ טָאה ןעמוקעגרָאפ

 :עכ רעד ןופ טנעדוטס ַא םלמער ,ץעיװָאדנוב רעקיטכיט ַא ,םײהקַאז יווע
 | ...לֹוש רעשינכעט:שימ-

 -- השעמ רעצנַאג רעד ףיוא טריגַאער סָאה םנעיצַאּפ רעד ױזַא יי
 :קַאז ,טסווועג םשינ לָאמניײק ,רימ טבוד ,סע בָאה ןֹוא טשינ ךיא קנעדעג:

 רַאפ טשינ רעבָא ,ןסָאלשעגסיױא רעטעּפש לוש רעד ןופ ןעמ טָאה ןעמייה

 ערעדנַא ךס א טַאהעג טָאה רע :רָאטקָאד ןשיטָאטש ןטימפ השעמ רעדי

 | | .טיאודנָאק ןייז ףיוא םיבוט םישעמ

 ...וװ ָא 5 י א כי מ --- ןסייהעג טָאה רָאטקָאד רעשיטַאפש רעקיזָאד רעד
 ןרָאװעג זיא רימ סָאװרַאפ ,רָאלק ןייז ןיֹוש טציא טעװ רענעייל םעד

 רָאטקַָאד:טּפױה רעד זַא ,מרעההעד בָאה ךיא ןעוװ "ןגיוא יד ןיא רעטצניפ

 .װָאליַאכימ --- יא לָאשיּפש רעװָאקרַאכ ןיאנ

 ,ײטָאירטַאּפ ןשיכיירטסע , ןַא רַאפ ךימ סלַאה װָאליריק יוװ ,םעד דָאנ

 :עז ןרעטנוא , :קיטשינ רעײז ןעזענסיוא טײרפַאב ןרעוו וצ ןסנַאש יר ןבָאה:

 ןיא רשפא ?'ירשפא,, :טכַארטעג ךָאנ קר בָאה ךיא .סע טפור ןעמ יװ ,?ָאה

 קינײװ ךיז ךיא בָאה ןװָאליריק םימ ?ײװָאליַאכימ רָאטקָאד, רעדנַא ןַא סע

 סעּפע קירוצ יצ ךיא זַא ,ןענייױמ לָאז רע ומלָאװעג טשינ בָאה ךיא .ןעמונרַאפג

 יטנ ײװ רימ טָאה קישייצכיילג ןוא ,טנָאזעג טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןופ
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 יוזַא .פרעדנעענ םיא וצ ךיז בָאה ךיא זַא ,ןעמונעגנָא טָאה רע סָאוװ ,ןָאמ

 .געמפ עכעלמע קעווַא ןענעז

 רימ וצ סָאװ ,םעד קנַאדַא ןדנוװשרַאֿפ זיא זרנוא ןשיווצ ערַאמכ .יד

 ידַאפ ןבויירשנָא ןופעבעג ןוא טַאדלַאס רעטעדנוװרַאפ ַא ןדנַאװעג דיז טָאה

 ?ַאדנַאברַאפ םיא זיא םנַאה עפכער יד ?יײוו ,עילימַאפ ןייז וצ ווירב א םיא

 .קירנבָאה ,ןוא םיא וצ םביירש ןעמו סָאװ ,ןזײװַאב ןפעבעג כָאה ךיא .טרישז

 ןיא גנוי רעד ןכלעוו ןופ ,ווירב א ןבירשעגנָא ,ווירב םעד םנעילענרעביא

 ּופַאה רע ...ןלַאפעגסיא םיא טלָאװ סניוװעג ַא יוװ ,טשימעצו ןרָאװעג שממ

 רימ וצ ןעמוקעג ןוא עמַאלַאּפ רעד רעביא ןזייוו ןגָארטעגמורַא ווירב םעד
 .ווירב קילדנעצ ַא ןבײרשנָא לָאז ךיא גַאלשרַאפ א טימ

 לא אב ןרעג ןלעוװ --- שגָאזעג רע טָאה -- (אטאיבער) ןפַאי יד ---

 'ךיא זַא א  רעלברעק 90 ַא ןענידרַאפ ןָאק ךיא .ווירב ַא ?בור 2 ןוא בור וצ
 קעװַ רע זיא ,םעד ןגעװ ןדער וצ ןרעהפיוא ןסיײהעג גנערטש םיא בָאה

 זיב טשינ ײז ֹוד , :טרעקעגמוא דיז געװ ןופ רָאנ ,רענעסימשעגּפָא ןַא יו

 ."הבֹוט ןייד טניימעג בָאה דיא ...רימ ףיוא
 ךוא ,זײב םשינ ןיב ךיא :םיא וצ ךיא גָאז --- ָאנדַאל ,ָאנדַאל --

 ןדעי ךיא לעװ ןפייקכעלגעמ עניימ םיול .ןעמיק לָאז ,ןבָאה ףרַאד סע רעוו

 ודײטרַאפ עטעדנוװרַאפ ייב ןעמענוצוצ רָאפ טשינ רימי גייק רעבָא ,ןפלעה

 יאדווא טסָאה .ּפָאק רעשירַאנ וד ,עקרַאכַאמ רעייז דנַאלרעמָאפ {ופ רעק

 ףיא טנַאלוקעּפס א רַאפ ןכַאמ וטסליװ ריס ןוא ןשנַאלוקעּפס ניי

 .עמַאלַאּפ
 .ךיז וצ קעװַא ןוא ?קעשָאל גנוי א יוװ טעשזריהעצ דיז טָאה רע

 :ןושל םימ םיױרַא ןוא ןטלַאהעגסיױא טשינ ווָאלידיק ןיימ טָאה ָאד

 'רַאפ טסיב וד סָאװ ןענַאטשרַאפ .ןסיבעצ ןיוש ךיד בָאה דיא ---

 2ע/ט יר ע ד ,וטסיב ןירַאב א ...(ַאנישטעיװַאלעשט) שטנעמ קיטש ןימ ַא

 ...כענישטעיװָאלעשמ עכלעזַא מלעוו רעד ףיוא ןַארַאפ !יָא דָא ג ַאי ב

 ןעקנעש לָאמַא שטנעמ אא סהעזחנוא ןָאק ריד בילוצ !תומשנ עכעלדעש

 רעבָא .סנקֹור עשירעיוּפ רעביא סנכערברַאפ ערעײז זפריוווסיוא טרעדונוה
 ףפקוק ,סומוג טומ רע זַא ,ןירַאב א .ןירַאב ןייק טשינ טראפ סעּפע טסיב וד

 ּופָאה קישמשעימָאּפ רעזדנוא ...טלּפָאפ ןעמענוצּפָא סע ױזַא יװ ,דלַאב רע

 ןוא טבילעג ףרָאד ןיא םיא ןבָאה עלַא .שנעדוטס ַא ...ןֹוז ןטוג ַא טַאהעג

 ?סָארַאטס םעד זַא ,טזָאלעגסיױא ךיז טָאה .טָאג ןיא יװ ,םיא ןיא טביולגעג
 .ןרָאפעגקעװַא זיא רע זַא ,ךיז טָאה -- אקשויענַאלעּפ -- לקיניא סעט

 ַאּפ רעדנַא ןַא סעּפע ןופ ןירַאב ַא טסיב וד !ןייב ...םענורב ןיא ןפרָאװעגנײרַא
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 םוצ טריפרעד טשינ ןעיענַאלעפ טסלָאװ ור זַא ,ּפָאק ןיימ ביג ךיא .עדָאר
 | .םענורב

 רימ ןבָאה טײקיצרַאה רעטליפשעצ ןופ ךורבסיוא ןטכירעגמוא ןא ןיא

 ומשוקעצ ןוא ןעמונעגמורַא דיז

 ןבָאה רענייצ ענייז ןוא --- ןגירשעצ ךיז רע טָאה -- !עשמָאטָאט --- 

 ןרעטנוא ןקלָאװ א יװ רענעזָאלבעגנָא ןא ןעגנַאגעגמורַא :טניישעצ דיז

 ?גװױא טשינ ןפרָאד ךָאד בָאה'כ ?ןָאטעג ךיא בָאה סָאװ ...לַאכימ ןקילײה

 .םענייר לָאּפָאנרַאפ םענעטלַאשרַאפ ןיא וליפַא ומקעמשעג

 ?לָאמַאטימ ייםעניימ ,, סָאװרַאפ ---

 !רעדירב ענייד ןענעז סעטָאּפַאק יד זַא ,ךָאד טסגָאז ?ךיא סייוו ---

 ךיא זַא ןיא ,טגָאעג ט ש י ג ,ןעמעננָא רימָאל ,ךיא בָאה סָאד ---

 .טגָאזעג וטסָאה --- "טָאירשַאּפ רעשיכיירטסע, ןא ןיב

 ,ןגירשעצ ךיז רע טָאה --- !ןקידעגנַאב ןוא ןטיה ךימ לָאז טָאג --

 ?סיוא ומסכאהט סָאװ ...ןגיוא עסיורג ענייז קערש םימי קידנצָאלנסיוא

 בָאה ךיא :החיצר רעשינלזג א םימ ןוא !ןגיולפעג טשינ -- ןגיומשעג טשינ

 םאירעי עדײז ןײמ יװ רעױּפ רעשיסור א טסיב וד זַא ,טגָאזעג ריד

 ?טשינ רעדָא טגָאזעג ...וזָאמעירפעי

 יד רעטנוא רענוד א יװ ןטָאשעצ ךיז טָאה עקידנרָאגײרד עטלּפָאש א

 | .ןבלעוועג עכיוה
 עכלעזַא םימ רדסכ ךיוא פיש רענייד עדייז רעד ;רימ גָאז וד --

 ?תוכרב

 ...ליומ ןייז ןופ סעכלעזַא טרעהעג טְשיִנ ןבעל ןיא !ןיזמוא רעסָאװ --
 --- סעּפָאקָא ןיא ןרָאי יד ,טכַאמעג המחלמ יד ץלַא טָאה סָאר

 רעליטש ןיא ןּפיל ענייז ףיוא םגיילעצ ךיז וטָאה עקידנרָאגײרד א ןוא

 .ןײלַא ךיז רעביא טײקכעלסַָארדרַאֿפ רעשיריל

 :טראוועג ןוא רָאטקַאד:טּפױה םייב קנַאב רעד ףיוא ןגעלעג ןיִכ ךיא

 ןַא -- רשפא ?רענעי ..װָאליאכימ ןעמוקנײרַא ףרַאד טונימ עדעי

 | ??רערעדנַא

 וײק טשינ !רע :ּפָאק ןטיור ַא טימ ןיר ַא .ןעמוקעגנירַא זיא רע
 !ר ע ש ײ וװ צ
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 טָאה רעטסעװש:ןקנארק יד סָאװ ,לטערב םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע
 .קנַאב ןיימי רעביא ןעגנַאהעגפיױא טשרָאקָא

 ,?טלַא יוװ ---

.81 -- 

 ?ריא שנעז ןענַאװ ןופ ---
 --- ךעלכענק יד ןיב ּפָאק ןופ טקוקַאב רימ טָאה רע
 | | .ענליוו ןופ --
 ?ומייהקנארק רער ףיוא ריא טקנערק גנַאל יו ---
 .רָאיײנ ראפ ןופ ---
 ?ייוװ ךייא םופ סופ עכלעוו ---

 | .עקניל יד --

 .סימ עקניל יד ןָאטעג סיר א קיטסַאה טָאה רע

 ?טשינ ריא טריגאערו סָאװחַאפ ---

 .טליפעג טשינרַאג בָאה דיא --
 ןוא ןָאמעג לַּפַאצ יא ךיז בָאה ךיא .עטכער יד ןָאשעג סיר א טָאהו רע

 .קיּפײװ ןפרַאש א ןופ ןגירשעגסיוא
 ךיא ןַא ,ריא םמיירש סָאװ !ײװ מופ עקניל יד ;ךָאד טגָאז ריא ---

 | ?עטכער יד םייד
 .סייווש ןטכידעג א ןרעטש ןופ טשיװעג בָאה ךיא
 -- םציא ןוא .ןָאפעג יײװ טשינ םָאה רעירפ .ששינ סיייוו דיא ---

 ...ךעלקערש'

 !ךיז טצעז ---
 .קעוװַא טשינ ןיא קיטיײװ רעד :ןצעז ךדיז טנָאקעג טשינ רעבָא בָאה דיא

 ןופ סקניל --- סופ ןקנַארק ןרַאפ טּפַאכעג ריז ןוא ,טוװורּפעג בָאה דיא
 | .וורענציז

 .ןעגנוגעװַאב עניימ עלַא טנלָאפעגכָאנ ופַאה ווָאליאכימ
 טציא .םורָא געפ רָאּפ א ןיא ןכוזרעטנוא לָאמַאכָאנ דייא לעוװ ךיא ---

 !רעמסעווש ,םיא טפסעה .ןייג ריא טנָאק
 ,פעניכאק ןופ סורַא ךיא ןיב ,רעמסעװש רעד ףיוא טרַאּפשעגנָא

 ' .ןצכערק עליטש ןטלַאהנײא קידנענָאק טשינ
 ןרָאּפ ןכיגניא לעװ ךיא זא ,ןדלָאמעג ןוא ןעמוקעג זיא ןירָאמקַאד יד

 | .םייהא
 .קסווָארדנאפקעלַא ןיא ןעװעג ךיא ןיִב רעטעּפש געט יירד

212 



 "ייּפפקעש יו רעכעה זיא לוויטש, .א1

 .טרישזַאגנא יקסװָאלאטיָאװ ךימ טָאה 1017/18 ןָאזעס:רעטניװ םוצ

 ;עג טָאה רע ..."ןצרַאה ןצנַאג ןופ , טשינ ,טושּפ טשינ -- םע ןזיא ןעשעג

 --- גנוניימ ןייז טיול --- אולפמא ןיימ ףיוא רָאיטקַא ןַא טרישזַאגנַא טַאה

 ,טָאה רֹוגיפ -- "עקידנריפ , -- עטשרע יד .יּפָאק םעד ןכָארבעג, רעכָא

 :םארוענ, ןֹופ אולפמא ןפיוא רעליּפשיוש ַא ןייז טלָאזעג ,הנווכ ןייז פיוק

 רעטריניטור רעקיטכיט ַא רעייז .וועירעווז שטיאלָאקינ יריפרָאּפ .י"רעקינעט
 ןיא רע) ןסולפנייא רעגרוברעטעּפ ןֹופ סָאמ רעקיטנַאק א םימ רָאיטקַא
 גנֹוריפנָא רעמקישעג א ײב .(ןיפ א -- טעמילַאנָאיצַאנ ןייז םיוק ןעוועג
 יד קידנריקסאמ ,ןָאזעס ןבלַאה א ןּפוטשכרוד טנָאקעג רשפא ןעמ ומלָאװ

 ןַא זיא "גנוריפנַא .עמקישעג , רעבָא ."דלעה ןשיטאמארד, א ןָא ,זיולב
 קַאז ןופ.?דָאנ יד זיא .הכוז םדא ?כ ואל סָאװ ,"ךַאז:טָאג , ַא ריז רַאפ ןוא
 יי .גנולעטשהָאפ רעטשרע רעד וצ ןיוש ןכָארקעגסױרַא

 רעד..ןוא .ךיז ןזײװַאב וצ שטנוװ םעד טקירדעגסיוא טָאה וועירעװז
 זיא ..("ט ַא י ח י א, --- םיקסועיָאטסָאד) "ןיקשימ טשריפ , ןופ לָאר
 טדערעג .ןָאזעס;רעטניװ םער ןענעפע קיש םעד טימ ןרָאװעג ןסָאלשַאב
 ךיז רע טָאה -- אקרוג שטיַאלָאקינ ןָאירַאסיװ) יידלעה, רעד :ןָאטעג ןוא
 ןקורּפָא טשינ .ןעניקשימ ?ןישזָאגָאר , ןופ לָאר רעד ןיא טעװ (ןפורעג
 יד ?ייוו | ,וטסָאמעננָא יוװ ?אפי םעדו ןיא זיא סָאד ןוא ,טרָא ןטייוװצ ןפיוא
 י ."ןָאנבױא , עמַאס ןיא ןוועירעוװז ןריפוצסיורַא ןעוועג זיא הנווכ

 -- "דּלעה, רעד זַא ,עבָארּפ רעטשרע רעד ןופ םיוא רעבָא ךיז טזָאל |
 יזֶעגישזָאגארפ ןופ זיא -- שמיַאלַאקינ ןָאירַאסױװ רעקיצרַאהביל רעזדנוא
 לרוג .ןרַאפ ןבָאה וצ ארומ ןַא םבייה ןײלַא וועירעװז זַא ,רלהמ ַאזַא ףיוא
 רענעייל רער יו ,י!ןענישזָאגָאר, ןיא ךימ ןוא ...?קַאטקעּפס ןופשרע ןופ
 ךיא !ןעשעג .טנעקרענָא ...ןוא ןעזעג יקסוװוָאלַאטיָאװ פאה ,ןעקנעדעג ףראד
 סייוו ' ,ןָאנביוא ''עמאס ןפיוא סױהַא וועירעווז זיא יצ .לַאנָאסרעּפ ןיא ןיב
 ?רעביא רעכעלרעניא ךס א טימ ןזיװַאב רע טָאה ?ןעניקשיס ,, .טשיג ךיא
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 ןוא טלַאטשעג סיקסװעיָאטסָאד ןעמונעגפיוא טָאה רעיושוצ רעד .גנוגייצ
 רַאּפ ןזיװַאב דיז טָאה וועירעווז .לקַאשקעּפס ןצנַאג םעד ריא ומימי טבעלעג

 ,ןגרק ביל ןוא ןעמענפיוא ףרַאד רעיושוצ רעד ןכלעוװ ,רעליּפשיוש א

 גנוריפנַא רעד טלָאװעג דיז טָאה סע יװ) םלוע םעד ןשרעהַאב ןילַא רעבָא
 ןײמ .ןבענענניא טשינ םיא ךיז טָאה (ןטסָאמרַאפ ריז םָאה רע יװ ןוא

 יד טימ עטכישעג יר ןוא ,שליקענּפָא ןעוװעג טשינ ךָאנ ןיא םעטירַאלוּפָאּפ

 ברע ןלָארטפַאג ענעפורעגּפָא טײהקנַארק ןײמ בילוצ ןוא עטריסנָאנַא

 טַאה רעטערב יד ףיוא ןעניישרעד ןיימ זא ,וצרעד טריפרעד טָאהי רָאי;ײנ
 עכע5פע ףיוא עיצַאװַא ןא םימ ןעמונעגפיוא לַאז רעטקַאּפעגלופ רעד

 לָאמנײא 'טשינ ןיוש ףמוירט ןייֵמ יבנק טָאה יקסוואלאטיָאװ ...טונימ

 עשּפיה א ןוא סָארדרַאפ םייז ןייא ןופ ;"ומייקנפלָאפשעג,, ןייז ןזיװעגסױרַא
 ןוא ןצרַאה ןעמערַאוװ ןופ סעּפע --- רעטייווצ רעד זופ ,טכוזרעפייא עזָאד

 ..גםילנעגֹנָא טםול יד ןיא רעטאעפ ןיא םיא ייב סָאװ ,ליפעג ןשירָאטקעריד

 סָאװ ,דָאזיּפע ןא טליּפשעגּפָא ךָאנ ךיז טָאה לקַאומקעּפס םענעבירשאב ןיא

 ,לװיטש רַאּפ א טימ השעמ א ..."דֿפָאג טרעוו, :סע טפור ןעמ יװ ,זיא
 השעמ רעקיזָאד רעד ןיא ןיא סע ןשירָאלָאק רצוא ןא ראפ סָאװ רעבָא

 !טקעטשראפ

-- 

 ,רענשיליט .א ןיא רע .?וויטש עכיוה רַאַפ א טגָארפ "ןישזָאגָאר ,|

 :לקניפ א ןיא :ןָאשטנָא ךיז ןגעלפ ןרענָאלימ עג ע י יװ יױזַא ןַאמעגנָא
 עטידב2 ,?דמעה ןעיולב:למיה ןרעביא 'יקאימרא, ןשיקור ןוװָאפאנארג

 םָאק ןפיוא ,טור:רעגעי א טנַאה ןיא .לװימש עכיוה רעביא "ןראוואראש ,

 - ...קעשַאד ןקירנעשטשילב א טימ לטיה שיסור א --

 :ענ טלָאװ םוװיטסָאק ןקירעהעג םעד ןָא עניב רעד ףיוא ןײגסױרַא

 == יי ַאנָאר ,) ןוא .ןעלקנומרַאפ טנעמַָאמ ןטשרע ןופ טלַאטשעג יד ןסייה

 םימ "מרָאס ןמײװצ , םוש ןייק ןופ ,"ןשָאש , ןופ ,"פיקלקנומ , ןופ רָאט
 תעב ןייש .ץנַאלג ןוא םַאלפ -- זיא "?ןישזַאגַאר .ןעגנערבניירא טשינ ךיז

 רעד .םיטסָאק םער ןזײװַאב רימ ןטעבעג ךיא בָאה עבָארּפ רעטשרע רעד

 292 טָאה סָאװ ,דניירפ רעטונג רעטלַא ןא -- רעטאעט ןיא רעמוימסָאק

 :טקיאורַאב ךימ טָאה ,טשינ ןעמ ןַאק "יװ יבַא ןרטּפּפָא ,, ךימ זַא ,טסוװ

 ,םעדָאפ ןטצעל ןזיב םיירגענוצ ןייז ץלַא טעוו עבָארּפ רעטיײװצ רעד וצ
 וַאטשינ ןענעז ?װיטש עכיוה ן" ק רָאנ

 ךיא ןא ,טנרָאװעג ןוא רָאפקעריד םעד ןדלָאמעג ףכית בָאה ךיא |

 . ןײגסױהַא טשינ עניב רעד ףיוא ?וימש עטסַארּפ ןיא לעוװ
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 ןוא -- דיא רעהרעד -- ןָאמ וצ בָאה ךיא ןעמשוו טימ סייוו ךיא ---

 ...לויטש עכיוה ןבָאה טסעװ וד זַא ,ַאשַאקרַא ,ךיד רעכיזרַאפ דיא

 ,ָאמש'נ ןענעי לוװימש ןייק זא ,קידנרעהרעד ,עבָארּפ רעשייווצ רעד ךָאנ

 ...ןיקסװָאלאטיָאװ וצ קעװַא רעדיוװ ךיא ןיב

 .קיאוד ףָאלש ;ודלַאמעג רימ רע טָאה -- ?לו'מש ןײז ןלעוו'פ -- 

 רַאּפ א טלעטשַאב ךיא בָאה ""קיאור ןּפַאלש , קעװַא ןיב דיא רעדייוא

 .רעטסוש ןושנַאקַאב א ייב ?וויטש

 ףרַא- יצ ,אהיפו בָאה ךיא זא ,קיששרעטסיימ אזַא ןפַאשַאב טָאה רע

 ןעניישרעד ןײמ "נ עיצַאװָא סמלוע ןופ 9094 א ןבײרשרַאֿפ טשינ ךיא

 ...לווימש ""סנישזָאגָאר , ןופ ןובשח ןפיוא עניב רעד ףיוא

 יא רעטנוװאהאכמוא רעד יװ טוג ױזַא ,םידומע יד ןופ רענעייל רעד
 פא ראד ךיז טיג -- םלוע רעטײרב ןסילוק טיײז רענעי ןופ םישרּפ יד ֹד

 ןא '| ?ָא צ/ ע כ ? ע וװ ,םעד ןוֿפ ןוכשח ןּפַאנק א ד ע ײ ז
 ךיז טפוה סָאװ ,ם ו כ ס םעד ןעמאזוצ ןלעטש "ס ר ע פי צ;

 ..יג 2 ָא פ ר ע דא

 ,זַא ,פײל-עבכיז דעלופ טימ ןגָאז וצ ןעמענרעפטנוא ךיז טעוװ רעוװ ןוא

 :ַאכ טָאה עניב יד תעב ןקילב ןוא רעצרעה עפמאלפעצ פיס קידנשטַאּפ

 טנַאמרעד ךיז 0 רעיושוצ 10 ןופ ןבָאה ,רָאישקַא רענעבעגעג רעד !מַארט

 ןײז ןופ םישדח יד ןיא -- 9 ,"ןרעד , ןיא --- 8 ,?ןפעלמַאה , ןיא ---

 טכארכעננײרַא טָאה 2 עטצעל יד זיוקב ןוא לָאמיּפש ןוא טײקיזָאלפעכרַא

 ?לווימש עכיוה רַאּפ יד --- תולעפתה רעקיציה ןיא

 !10 ןיפ 7 טרירָאלּפַא ןבָאה לװימש יד ?טרעקרַאפ -- רשפא ןוא

 רָאימקַא רעד טָא עכלעוו ,ןטונימ יד ןיא טנַאמרעד ךיז ןבָאה יירד זיולב ןוא

 ?ןרָאי ןיא םישדח ענעפָאלרַאפ יד ןופ ךשמ ןיא טפַאשרַאפ יז טָאה

 , -- רעטלארטשעצ א ןעמוקעג זיא יקסווָאלאפיַאוװ רעכָא

 ??לװיטש עכיֹוה ןבָאה טעװ ריא זַא ,שגָאזעג ךייא בָאה ךיא ,ונ --

 !סיוא טעז ריא יװ ןכַאמ וצ הכרב ַא ,טכַארּפ

 .ןגיוא יד טצַאלגעגסיוא בָאה ךיא
 ױַא- ךיא כָאה ?װיטש יד ;ךיא גָאז .--- !שטיינַאטנַא וזָאקאי ---

 םשינ רענגיפ א ןיא רעגניפ ַא ךַָאד טָאה עיצקעריד יד !ןפַאשעג ןייֵלְגה

 | !ןָאטעג ּפַאלק ט
 4 את + םימ רַאטקעריד ןיימ טגָאז -- רערַאבלײהמוא וד עלהטוש ---



 עשטשימפ עכלעוװ וצ ;קורַאּפ סנישזָאנָאר רעביא ךימ טעלג ןוא לכיימש

 ןעמעװ םימ סיײװ יז זא ,רעגניפ עריא ןּפַאלק עיצקעריד יר ףרַאד תורּפכ

 ,ײנסױרַא טשינ רָאד טעװ יקסוװערָאפ ?ןָאפ וצ לאפ םעד ןיא טָאה יז
 :עג ךיא ןיב ...?ויטש עבָארג עכלעו יבֲא ןיא "ןעניש זָאגָאר , קידנליּפש

 ...קיאור ןפָאלש

 ןעמוקאב רשפא טלָאװ סעומש רעד .טכַאלעצ ךיז ןעמ טָאה םורַא

 ביוהוצנָא לַאנגיס רעד טרעההעד ריז סָאה סע רעבָא ,ןסנאוינ עכעלטע דָאנ

 .ןטקא ןקידרעטיײװ םעד

 .לקַאטקעּפס ןקיבלעז םער םורַא רָאזיּפע רעטײוװצ א

 ,ןצרַאה םוצ ןעמונעג טשינ ךיז טָאה .אקרוג שטיאלָאקיג ןָאירַאסיװ
 :עבַארּפ רעטשרע רעד ףיוא לָאר יד ןעמונעגוצ םיא יב טָאה ןעמ סָאװ
 ..''?עה רעשימַאמארר, ןייק טשינ ןיב דיא --- סע זיא ךאז ןיימ טשיגע
 ."ךיא ןיב "טאפ, א

 "א ק ג א ג, :טלַאטשעג ַא ןַארַאפ ןיא גנולעטשרָאפ רעד ןיא
 גנולדנַאה רעד ןופ גנַאנ ןיא רָאפ טגייל ןישזָאגָאר ןכלעוו ,קישטשזקַאירּפ ַא
 ,יאנה ןטימ --- סעיצַאנגיסַא לקעּפ א ןוויוא ןקידנענערב ןופ ןּפעלשוצסױרַא
 .ינק יד ףיוא ---רעמיצ עצנַאג סָאד ןײגכרוד ןוויוא םעד זיב לָאז אקנאג זַא
 טנָאז רעצעמע ...טכירק רע ,ןרעשש םוצ ףױרַא ןגיוא יד ןכירק ןעקנַאג ייב
 :ָאנָאר סנָאז -- "!ט ָא י זו 7 ָא פ ָא ר ...ןטלַאהסױא טשינ טעװ רע זַא

 -- סעיצַאנימלוק יד ןופ ענייא זיא סָאד ---("ןכירקרעד םעוװ רע ,)} ןישז

 ...קיטסירעטקַארַאכ סנישזָאגָאר ןיא ייס ,קרעװ םצע ןיא ייס

 רענעבירשַאב רעד ןיא רעבַא .לָאר עקיגנַארשיײװצ ַא ןיא "אקנַאג,

 :עּפער טָאה סָאװ ,רָאישקַא רעד ןוא ,וויטַאיציניא יד רע טלַאה ענעצמו

 עיצקעריד יד ...דַאװש וצ רַאפ טלעטשעגסורַא ךיז טָאה ,לָאר יד טריש
 רעד טָאה םינּפ טלַאק א םימ ."ַאקנַאג,, ןליּפש ןאקרוג טניײלעגרַאֿפ טָאהי

 ןײק טשינ ןיא "ַאקנַאג, :טשינ רע זיא ביוחמ זַא ,ןרלָאמעג טסיטרַא

 :קעפס ןטשרע ןיא טשינ ךיוא רע םָאה קשח ןייק ,לָאר עקיגנַארטשרע

 ןליפש 'וצ ,ןרוניפטטפיוה יד ןופ רעניא סלַא טרישזַאגנַא קירנעײז ,לקַאמי

 םלשמ אהמססע סעװ עיצקעריד יד ביוא ...רעבָא ,לָאר עװיפַאנעג ַאזַא

 | ...ןַאפ טכַארט א רע ששװ ,ןײז

 =?קַאב לפיו ,טשינ ךיא קנעדעג -- ןעגנודעג ךיז טָאה רע גנַאל יװ

 זיא רע תעב ןוא ,טליּפשעג "ןעקנאג, טָאה רע .טשינ דיא סיײװ -- ןעמו
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 "יו ךָאנ ןוויוא ןקידנענערב םוצ ריפ עלַא ףיוא ןכָארקעג ענעצס רעד ןיא
 ןריולרַאפ ךיא בָאה ,"!טָאיזלָאּפָאד , :טגָאזעג בָאה ךיא ןוא ,סעיצַאנגיסַא
 .אקרוג -- ?ַאקנַאג,, ןוא יקסווערָאמ --- "ןישזָאנָאר , ןשיווצ) ץענערג יד

 ,רַאפ טעװ אקרוג לײװ ,טכארבענ ךיא בָאה תויטרפב דָאזיּפע םעד = |
 ןעמוקנַא ןכיגניא ןלעװ סָאװ ,ןשינעעשעג יד ןיא ןָאנבױא םעד ןעמעג
 ...ץילַא ןעקנעװשרַאפ ןוא

 :אוכ יד ןיב שרעיורעג טָאה רעטַאעט ןיא בצמ רעלַאמרָאנ רעד
 .רּפעינד םוצ טכייהגרעד ןבָאה עיצולָאװעררעבָאטקָא רעד ןופ סעיל

 ןריטָאנרַאפ וצ ןזיװַאב ךיא בָאהְו עיצקעריד סיקסװַאלַאשיַאװ  ןיא

 עדייב ןוא ,"עטיװ םולוקירוק , ןשירעליּפשיוש ןיימ ןיא סעיציזָאּפ עייג 2
 עקיברַאפ טרעײנ ,ןרָאזיּפע עשירָאיטקַא םתס טשינ ןעװעג ןענעז ןקַאפ
 ;קידניא , ערַאבלײהמוא ןוא עטלַא יד ןופ ףמַאק םוצ סעיצַארטסוליא
 { פט ש ר ע רעזדנוא ןופ ןוװיטַאמ:'רערלָאב:רעדקָאהט יד :"סעיציבמַא
 ַא ןיא יז ױזַא { ס צ ע 9 ןיא ןעגנופקענּפָא קיכקיה ןבָאה לשיּפַאק
 ויטָאמ רעד ףוס ןיא סיױרַא טכיוט עינָאפמיס רעטהינַאּפמַאקנלעוצעּפס
 ...םשור ןייז רעטנוא רערעהוצ םעד ןזָאל וצ הקחתה רער ןופ

 | !ןעשעג סע ןיא ױזַא :ןכַאמ וצ סָאװ ָאטשינ
 רעמוג א ר ע ײ ז ןעװעג זיא ,טנַאטַאב ןיוש יו ,וועירעיווז .נ .ם

 {טנידרַאפ:רשכ ןוא ןדילָאס ַא טַאהעג רע טָאה םלוע םייבו ;רעליּפשיוש
 ;רענָא רעקיטכירפיוא ןוא גנוטכַא רעפיט רעסיוא ,רימ ןופ ןוא ,גלָאפרעד
 ,םירש ןייק ןעזענו טשינ םישדח עטשרע יד ןופ דשמ ןיא רע טָאה ;גנונעק
 ;יצַאב ןײמ ןוא ,ןעלקנושרַאפ םיא ֹוצ גנויצַאב עטסעב ןיימ לָאז סָאוװ
 גנויצַאב ןיימ טימ ריילגרַאפ ןיא רערָאלק דךָאנ ןעוועג זיא םיא וצו גניא
 ןפעיצעּפס ַא רַאפ ?ַאקנַאג, טימ השעמ רער ןופ ןיא עכלעוו ,ןַאקרוג וצו
 רעטליההאפמוא ןיימו ייב ןיײז טנַאקעג טָאה יז יװ ,ַאזַא ןעוועג טלַאהעג
 חיר ןוא םעפ םעד סָאה רעטַאעש ןיא סָאװ ,ץלַא וצ עיטַאּפיטנַא
 .רחסמו ןופ

 ;ירג ןסָאלשעגניײױא ןיא רַאוטרעּפער ןיא זַא ,ךיא רעה לָאמַאטימ
 ..ועירעװז --- טליּפש "ןיקצַאשש, ןוא "לכׂש וןפ ההצ יד, סוװָאדעיָאכ
 סָאװ ,רעדע ןרָאװעג טײנַאב זיא סע ,"ַאטסָאקַא טליּפשענּפָא בָאה ךיא
 ןופ ןגילפ עזייב ןוא ןענַאיּפרַאקס) "טעלמַאה, ןוא "שטעּפ יד טגירק
 פױװ רענעײל ןײמ ךיא רעבָא ,טניושעג טשינ ךימ ןבָאה ןשטיװָאנָארא

 םֹושּפ ןעװעג ןיא "יקצַאשש , ןופ לָאר יד רימ יב ןעמענוצ ...(ןעניֹוש -
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 ריגַאער וצ טשינ ןסָאלשַאב כָאה ךיא רעבָא ."עיצַאקָאװַארּפ, ןימו ַא

 םָאד !"ןילַאשטלָאמ) -- טמיטשַאב ןיא רימ :סיוא רעבָא ךיז טזָאל

 םוצ קעװַא ןיב ךיא !עיצַאדַארגעד עטקעריר א יװ ןעזעגסיוא ןיוש טַאה

 ןָאק "ןיקצַאשט, רעסיוא קיטש םעד ןיא זַא ,ןדלָאמעג ןוא רָאטקעריד

 ר, ,(װַאלסַאגירעטַאקעי ןיא טליּפשעג) יובל - ןליּפש ךיא

 ?"מע ןֹוא (ענדָארג ןיא טליּפשענ) "ןשסיוװָאליאכימ ןַאטַאלפ,, ,ןווָאליטעּפ

 !טשינ ךיא ןָאק ןליּפש "ןענילַאשטלָאמ , רעבָא ,"ןװַאסימַאפ,, --- ךעל

 ַאא -- .ןעצילַאשטסַאמ , ?קַאטקעּפס םענעי ןיאו רעבָא בַאה ךיא

 יו ז א גנוריפנָא יד טנעװַאב ןכַאה סָאװ ,תודוסי יד ןגעװ ...טליפשעג

 ןגעװ עיזנעצער רעד ןיא ..ןדער טשינ ָאד ךיא לעװ ,ןטכױלַאב וצ ךימ

 יצ ןופסקעפ ןיפ טַאמיצ א טנעילעגרעביא רימ וה גנוריפפיוא רעד

 -- "לכש ןופ תהצ יד)) ??טכַארבעג רעהַא טָאג ןיקצַאשש טָאה סָאװ

 ם ע 7 ןיא וועירעווז ךעכענ טַאה סרעברָאל עשירפ ןייק .(םקַא רעט

 .ןענעכייצרַאפ וצי ומַאהעג טשינ ?לקאטקעפס

 :רַאפ רעשײוצ ןײז יב וטּפַאכעג רע טָאה שינשּפָא ןרעגרע ןַא רעבָא

 .םוירָאװקַא ןדמערפ/ ַא ןופ ךעלשיפ  ענ ערלַאג ןעגנַאפ וצ גנומסעמ

 ;עפמה א ןעװעג ןיא רעכלעוו ,רעסישזער ןטײװצ ןופ סיפשנעב םוצי

 עג טמיטשַאב ןיא (!ןעמָאנ ןייז ןסעגרַאפ/ גנוטַאטשסױא ןופ טסילַאיצ

 זװעי-עװז ןוא ."קָאלג רענעקנוזרַאפ רעד, סנַאמטּפוַאה טדרַאהרעג ןרָאו

 םָאד ..!"ךירנײה רעטסײמ ,, ןופ לָאר יד ןרָאװעג טיױרטרַאפנַא זיא

 -- גנַאנ רעשלַאּפ:רַאבזָאלרעדמוא ןוא ,ןיזמֹוא ןַא ,סוסּפַאל ַא ןעוועג זיא

 טימ טרעלקרעד רטיפא ןוא טקיטכערַאב ןײז שנָאקעג טשינ טָאה סָאוװ

 רעקיסקוװגילק א ןעװעג זיא וושירעוװז .?כש ןרָאלק ןופ וװיטַאמ םוש ןייק

 ;םיח ,ןוהענ ?טניב א ,רענעפ עשירויל ענעכַארּפשעגסיױא טימס שטנעמ

 -שֹות א ןופ םַאלפשעג ַא ןיא "ךירנייה, ןוא ...טרעכיושעצ ,שירעטו

 ..רוגיפ עטפַאהלכַאפײכלַאה ַא ,זיר ַא ,גהעכ/ יד ןיא

 סע םעװ רע זַא ,ןעזעג טונימ רעטשרע רעד ןופ טַאה ױעירעווז

 !ןליּפׁשי -- טשינ סע ןַאק ןוא -- טשינ

 ןענעז סָאװ ,ןכָארּפ 9 יד ןופ ןוא ןעמונעג לָאר יד טָאה רע רעבָא

 ע טָאה ,גנוריפפיוא (רעטריצילּפמָאק רעײז) רעד וצ טמיטשאב ןעוועג

 ?טַאּפ) םעד ןליּפש ןבענעג ןעמ טָאה רימ .טרעצרַאפ ןכָאפ ײ ר ד

 יידירגייה, ןשיװצ ענעצס ַא ָאה זיא טקַא ןטירד ןופ ףוס ןיא ...ירָאש

 גָאלָאנָאמ וקיטפעמ א טיט טקידנערַאֿפ רירנייה עכלעוו ,*רַאטסַאּפ ,, ןטימ
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 גָאנָאט םעד וַא ,טסוװעג בָאה ךיא .גנַאהרָאפ ןקידנלַאֿפ ןרעטנוא ןיוש
 ױזַא יװ :טרַאװעג ןוא ןגָאז ןענָאק טשינ ןפווא ןיאב וועירעוװז טעוװ גָאל

 יד ןריפ טגעלפ רע ?עיצַאוטיס רעד ןוֿפ ןעֿטוקַאבסױרַא ךדיז רע טעװ
 :רַאפ וצ ןזײװַאֿב טעװ רע זַאו ,ןדלעמ ןוא גָאלַאנָאפ ם ע ד ןיב עכָארּפ
 ...ןגרַאמ טקַא םעד ןקידנע

 טימ םעמבכ ןוא יקֿפװַאלַאטיַאװ ךימ טֿפור לקַאטקעּפס ןרַאפ געט 9

 םעד ,רעטַאעט סָאד ןעװעפַאר לָאז דיא רע טעב ןגיוא יד ןיא ןרערמ

 סע בָאה ריא ...געפ 2 ןיא לָאר יד ןכַאמ ןוא עמַאנניא יח ,סיפענעבי

 !טכַאמענ ;ןזיװַאב

 ?דלעפטכַאלש ןופ ןפיולטנַא סוועירעווז ןופ הביס יד זיא/ סָאװ

 | ! )0 :תוא ן}? א

 ןופ ךיז טמענ סָאד זַא ,טנייש רימ) גרוברעטעּפ ןופ םיבשות יד ייב

 :ָאד רעד ףיוא טשיג ײששַאב דיא רעבָא ,ןסולפנייא עשיניטנַאלערַאק

 ןימ ַאזַא ןַארַאפ ןיא (םייקרעכיז רעטולָאסבַא טימ גנוטּפױהַאב רעקיז
 :יװשעצ יװ סעּפע תוא ןקיזָאר םעד' ןדערוצסױהרַא רעינַאמ עטפַאהרעלעפ

 "אקװַאוא .."ַאוא} :טרעײנ -- ??, ןײק טשינ ךיז טרעה סע :ןעמ

 ןקיזָאד םעד .(קנילפ) "ָאקװַאוא , ,(דרעפ ַא) "דַאשָאוא , ,(קנַאב ַא)

 ?וא רענעמ -- עכעלטננוי ךס א יב טלעטשעגטסעפ ךיא בָאה "םומ;

 ...יאנת ַא רימ ייב ןרָאװעג זיא סע ןוא ,ןרָא:לוש עגיימ ןיא רָאנ --- ןעיורפ

 ןיא סָאד לײװ ,דנירפ רעגרוברעטעּפ ֹוצ סעיטַאּפמיס עניימ ןופ

 רעיײז םימ 552 א טרעינ ,ן 7 ַא םס מ א ג םֹוי ו א ןייק ןעוועג טשינ

 ןרעװ שגָאזעג ןומ עקיֿבלעז סָאד :ענעב ַאטָאנ .ןעמַאנסיוא ענעטלעז
 ;רעד בָאה ךיא ןעװ טשַאררעֿביא טָאה ךימ :עכעלטנגוי רעװעשרַאװ ןגעוו
 :עׁשֵז) םיובנריב עסירטסַא רעד ןגעװ טגָאזעג טָאה אקסעלרא יו טרעה

 אמעינ עֶלַא ,ַאטעיבַאק ַאנדַאוא ָאזדרַאב טסעי ַאנָא, :(יורפ סעזַאיל
 ,טרּפ ןקיזָאר ןפיוא טכַאמעג םַאזקרעמפיוא ןַאד בָאה ךיא ."וטנעלַאמ

 :רא זַא ,טנייש רימ ןוא ,גרוברעטעּפ ןיא טנַאמרעד רימ טָאה רעכלעוו

 .טײרפַאב "םומ/ םעד ןופ רעטעּפש ךיז טָאה אקסעל

 וה עֶלַא ףיוא רעשטשוטמס ַא ןעוועג "?, רעד זיא ןוועירעווז ייב
 :עגניא טשינ םענייק ןיא ןָאזעס ןצנַאג ןופ דשמ ןיא רעֹבָא .0/ טרעד
 םענעי וצ םרעהעג טָאה סש ."ןענַאמ ,, ןוא ןטכַארש וצ םעד ןגעוו ןלַאפ

 ;ןח , א יװ ףיֹוא טמענ םלוע רעד עכלעוו ,רָאיטקַא ןַא יב תונורפח ןימ

 ןוא טלעטשעננייא ןיא םיא ֹוצ גנויצַאב יד תעב ,םינּפ ןֿפױא ילקנירּפשי
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 ךיא ןָאק ,ןעננילק טשינ טעװ סָאד שימָאק יו ...טריטידערקַא זיא רע
 טיײקירעזײה עשינָארכ ןײמ תעב ,םישדח:רעמוז יד ןיא זַא ,ןלייצרעד
 .ײיה םמשינ ןיא רע, :םלוע ןיא ןרעה טפָא ןעמ טנעלמ ,ןזָאלּפָא טגעלפ

 * ..ננוקריוו ןייז ןופ סָאמ עסיורג ַא ּפָא טמענ סָאד ןוא ,קירעז

 מםושכעג ןֹוא שקריוװַאב ןוא טליּפשענ םישרח עגנַאל וועירעווז טָאה
 ו ...לוװ ןוא םוג ןעוועג זיא ץְלַא ןוא י*ל , ַא ןָא

 :גזרַאפ } ןופ טקַא ןטירד םעד טקידנערַאֿפ סָאװ ,גָאקָאנָאמ ןיא

 םָאקוװוז םינשטשָאמ .ַאסשסַאדזַאר ַאנד ָאס ןָאװז .ַאלָאקָאלָאק יאע
 "גורקָאװ ַאלָאקָאלָאק עיסוו ןָא טישולגַאז יא

 טנורנּפָא ןופ ןכליהסױרַא טעװװ חוכ טימ גנַאלק רער קָאלג ןֹופ)ו

 (םורַא ןיא ןקָאלג עלַא ןכליהראפ םעוװ ןוא

 ,עזארפ יד םגָאז ןוא הירב ַא ןייז םוװרַּפ :רענעײל רעביל ,אברדַא
 םימ (6 -- ןשידי ןיא) טסקעט ןשיסור ןיא *?, 9 יד קידנטײברַאפ
 !"אוא ,, לָאמ ס

 -- "ַאלָאקַאלַאק , םוקמב ,"וָאקָאוָאק --- "לָאקָאלָאק , םוקמב טגָאז
 וה !!*ַאואָאקַאואָאק םנָאז

 םעװ ,ּפעק ןעצ ןרעטלוש ענייז ףיוא ןגָארש טעװ רָאיטקַא רעד זַא
 .לַאז ןיא רעטכעלעג ןשירעמָאה ַא ייב ןלַאפ גנַאהרָאפ רעד

 וועירעווז .עבָארּפ רעטשרע עמַאס ןופ טסווװעג רָאלק סע בָאה ךיא

 :ענ רע טָאה ןבָארּפ ײװצ רעבָא ...רעטייווצ)ו רעד ייב טּפַאכעג ךיז ּוטָאה
 !*רעדלָאב:רעדלָאה, :רעפיט ןינע םער ןשרָאפ םשינ רימָאל ...ןגיווש

 ןעועגסיוא טָאה רעכלעװ ,ףמוירפ םעײנ ַא טנכײצהַאפ בָאה ךיא
 ,עבָארּפ רעד ֹוצ ןגרָאמ ףיוא קידנעמוק ,ןעוװ ,"רעדנווזיײב , ןימ ַא יװ

 טשינ רימ ןוא ?לכיב סָאד ןכַאמוצ ןסייהעג רעלפוסו םעד ךיא בָאה
 ףיוא רעכיז ןעוועג ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג טָאה יקסוװַאלאטיַאװ ..??ןרעמש

 עג ךיז כָאה ןוא לָאר יד ןליּפש לעװ ךיא זַא ,טנעצַארּפ םרעדנוה עלַא

 ךיא בָאה לָאר יד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ערעדנַא ;דָאװ עצנַאג יד טיירג
 עצנַאנ, יד זַא ,ןעװעג רעבָא זיא תמא רעתמא רעד ...קיטרַאפ טַאהעג
 ןופ ;רעטקיטײװעצ ַא ןעגנַאגעגמורַא ךיא ןיב (געט 4 שימקַאפ) "דָאוװ

 :טע) ןקיזיר םעד .טײרנעגוצ טַאהעג סט ש י ג ךיא בָאה לָאר יד רעירפ
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 יא טנרעלעגסיוא ךיא בָאה ןזרעפ סנַאמשטּפיוה שסקעש (?סנגיוב עכעל
 ...תעל תעמ ןייא ןוֿפ דשמ

 עשירעפעש יד ןגעװ ןדער וצ ןעװעג טרָא ןפיוא רשפא טלָאװ ָאר

 ןבָאה רימ עכלעװ ןגעװ ,ןעגנוגנידַאבססשעברַא ע ג ע י ןיא ןסעצָארּפ
 :ַאק ּפַאפע םער ףיוא רעבָא ...אחרוא בנא ןדער ןבכיוהעגנָא םַאהעג ןיושי

 רעזדנוא ןופ םיײז ַא ןיא ןײגוצקעװַא ןעגיגהַאֿפ טשינ דיוא ריז רימ ןענ

 ןומ "רעטַאעס , עמעפ יד !רָאי 1917 ףוס םייב ןטלַאה רימ :ךַאילש

 רַאפ ןסערטּפָא זומ יז .םידומע ערעזעדנוא ףיוא ןריגימָאד וצ ןרעהפיוא
 .!"*עיצולָאװער, :עמעט רעד



 סעקשטעמעס .צדז

 המישר יד רָאנ טשינ ןסָאלשעג טָאה "ןכירנייה , טימ דָאזיּפע רעד

 ךרעל ...קסווָארדנַאסקעלַא ןיא ןעגנוכיירגרעד עשירעליּפשיוש עניימ ןופ

 יד :עיצקעריר סיקסװָאלַאטיַאװ וצ ףוס ַא ןעמוקעג זיא טיצ רענעי וצ

 רעכלעװ ןופ ,גנומעגרעטנוא עוויטקעלַאק ַא ןרָאװעג זיא עיצוטיטסניא

 !ַאקרוג שטיװעיַאלָאקינ ןָאירַאסיװ ןענופעג ךיז טָאה שארב

 על ַא ס ָא ל ַָא ק יר ןופ םשור ןרעטנוא זַא ,טניימעג בָאה דיא

 ןופ םָארטש ןיא ;עװקסָאמ ןיא ןעמוקענהָאפ ןענעז סָאװ ,ןעגנורעדנע

 2ָא װער על ַא י צ ָא סם, ;גנוזָאל ןרעטנוא ;שינערעקרעביא ַאזַא

 2ַָאנ ריא ןיא ןריפ ןוא ןקריוו םָאװ ,ןשטנעמ יד יב ןלעוװ -- "ע י צ ו?

 ?מַא עקיצרַאהגנע ןוא ,סערעטניא םענײמעגלַא ןופ תונווכ ןדינימָאד ,ןעמ
 ...ןדניושרַאֿפ ,ןפערטּפָא ןלעװ ןטכיזסיוא ,תונובשח ,סעיציב

 ןוא ץרַאה סָאה שמסרַאפ טָאה גנושיוטנַא ערעטיב ןֹוא עפיט ןיימ

 ...העש רעטשרע רעד ןיא טשינ ביוא ,גָאפ ןטײװצ ןפיוא ןיוש' טימעג
 :עגרעפנוא ןלעיצניװָארּפ ַא ןופ פיש ַא ןעוועג ןיא יקסוװָאלַאטיָאװ

 טשינ ןוא טַאהעג טשינ "סעיגָאלָאעדיא, םוש ןיײק טָאה סָאװ ,רעמ

 :ָאמ,, עלעיצרעמָאק ןייז .ייז טָאה רע זַא ,ןרעכיזרַאֿפ וצ ןצעמע טכוזעג

 ?סיֹוא טָאה רע ױזַא יװ ,םעד ןופ רענעייל םעד רָאלק ןרעװ טעוװ "לַאר

 טָאה רע :טליּפשעג רָאי יירד יד ןבָאה רימ ןכלעװ ןיא ,ןינב םעד םיובעג

 וצ ןעװעג קימײנ ןענעז סָאװ ,ןלַאירעטַאמ עלַא ןעמונעג טידערק ףיוא
 טידערק םעד קירדנצישש ,ןעלסקעוו ןבעגעגסױרַא ,רעטַאעמ סָאר ןעיוב

 ,רעכלעװ ןופ ,גנומענרעטנוא:רעטַאעט םצע ןוא ןינב ןקיטפנוקוצ ןפיוא

 .רָאטקעריד רעד ןײז םעוװ רערעדנַא ןייק טשינ ןֹוא רע ,ךיז טײטשרַאֿפ
 1915 רעמוז .המחלמ רעד ןופ בײהנָא עמַאס ןיא ןעוועג ץְלַא זיא סָאד

 ןטערטוצ םפרַאדעג טָאה ןעמ ןוא ןרָאװעג קיטרַאפ רעטַאעש סָאד ןיא

 ;בָאס ןיא רע זַא ,רָאטקעריד רעד טעדלעמ ...ןָאזעפ םעד ןריזינַאגרָא

 +:עגסױורַא טיפ ןפיופ וצ ןעמוק ןרָאשידערק יד ...ײמרַא רעד ןיא טריזיל
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 א ןגוא יד ןיא ,לבא ןַא יװ טציז רָאשקעריד רער ...רעגניצ עטקערטש

 ןייק ןייז טשינ ליװ רע רעבָא ...דיור ןוא שניוװ טימ קעװַא ץלַא :רערט

 ..םשיג רענײק ןָאק ןלָאצ םיא ןעגניוצ םגה ,טָארקנַאב רעקיליװזייב
 ףיוא םיכסמ ןענעז עלַא ןוא ,תובוח יד "ןרילוגער, --- רָאפ רע םגייל
 ןרַאפ סעקיּפָאק 20 רעדָא ,ךיז טכוד ,19 סעּפע) גנוקיטינרַאפ רעניילק ַא

 ןענעז עלַא ,טרַאװנגעק סנעמעלַא ןיא רע טסיירעצ ןעלסקעוו יד ..(?בוח

 ףיוא .."ןיאס שי, םענײלק א טעװעטַארענסױרַא קיד גבָאה ,טרירעג

 :ָאמ טשינ רע טרעװ דנַאטשוצ:טנוזעג ןייז םיוק :סיוא ךיז טזָאל ןגרָאמו

 :ןפיולוצ ענעי ןעמוק ...ןָאזעס םעד ןריזינַאגרָא וצ וצ טערט ןוא טריזיליב

 !ןסירעצ ןענעז ןעלסקעװ יד ירעבָא *!ןלזג ?שטייטס,

 עכעלשע יר ןופ הלווע רעד רַאפ ןעמעננָא קרַאטש ריז רימ ןלעוװ יצ

 "רעײז, םימ טיובעגסיוא טָאה יקסוָאלַאטיאװ סָאװ ,סהולמ .,םירחוס

 ,סָאד ןָאטעג קסוװַארדנַאסקעלַא ןיא מָאה רע ןכלעװ ןיא ,ןינב ַא טלעג

 * ?ןבײרשַאב וצ ןזיװַאב ןבָאה רימ סאו

 ךיז טרָא ןײז ףיוא טָאה ןוא הביבס ןײז ןופ/ דניק ַא רע זיא תמאב
 - | .בוט רתויח לצמ טלעטשעגסױרַא

 ם ָא ק ר ו ג ןופ ןגוצמעטָא עטשרע יד יב ןעזרער רימ ןבָאה סָאװ
 | ?טפַאשרעה

 ןרָאװעג ןפרָאװעגרעטנוא זיא רַאוטרעּפער רעד זַא ,ןגָאז וצ גונעג
 ,רָאיטקַא ןקירלּפעקנײלק ,ןטצענערנַאב ןקיזָאד ןופ טייקכעלגעמ רעד
 -- ןַארַאפ ןענעז סע יװ ...םענרַאפ ןשסדגימ ןָא ,טסיײג ןיא ןעמערָא

 | ר ָא י ט ק ַא; -- ןַארַאפ ןענעז ױזַא ,"גנוריפפוא רעטכיײל ןופ ןעיורפ ,,

 םעד ו טָא ןופ רַאילּפמעזקע רעשיּפיט ַא ןוא ,"גנוריפפיוא רעשכייק } ןופ

 .שינערעקרעביא רער רָאנ "שפה, רעזדנוא ןעוועג זיא ןימ
 ?וָאלַאטיָאװ ייב ןעמענוצ זַא ,ןדלָאמעג רעלטייד ןוא ןפָא בָאה ריא

 ;נָאמעדו עקיכליה ,עפרַאש ַא ןכַאמ יװ רעמ טשינ טסייה העד יד ןיקס
 רעבָא ...גנוטײדַאב עשיטילָאּפ ריא ,ךעלגעמ ,טָאה עכלעוו ,עיצַארטסו

 .ןָאזעס םעד ןריפ ןוא ןריטסיזקע רעטייוו ןענָאק וצ קינײװ זיא סָאד
 ?ַארַא) ןרָאװעג ןכָארבעצ זיא גנוריּפנַא יד :ןפלָאהעג טשינ טָאה סע

 :רׂעד ןגלָאפ יד ןוא ,(ופרינָאּפמיאו טשינ םענייק טָאה ןעמָאנ סעשטיווָאנ

 ...גנורעֶדנע רעד רָאנ געט עצרוק ןיא ןיוש; ןליפפ טזָאלעג ךיז ןבָאה .ןופ/
 עטסגרע סָאד ןוא ,עיכרַאנַא עקירנעטשלופ ַא ןבוהעגנָא ךיז טָאה סע
 ןליּפש ןביױהעגנָא טָאה ָאקרוג סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא .עטסכעלקערש ווא
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 =םביי? עלָאװירּפ ןופ ןענַאטשַאב ןיא רעכלעוו ,רַאוטרעּפער ן ײ ז זיולב

 :(ןסייה לָאממפָא סע ומנעלפ --- "ךיז ןָאפרעביא םימ ,) ןסרַאפ עקיניז

 ןײמ , ,"םונהינ םוצ געװ רעד, ,"ןענָאגַאװ:ףָאלש ןופ רעלָארטנַאק רעד,

 .ןימ ןֹוא טרעוו םעד ןופ יקרעוורעטסיימ , רָאנ ןוא "ןַאמ סבייוו

 רער וצ דיר ןײק ןרילרַאֿפ טשינ ָאד ןפרַאד רימ זַא ,ןיימ ךיא

 רעד וצ טַאהעג סָאה רַאוטרעּפער ַאזַא "תוכייש , ַא רַאפ סָאװ ,ןרעלק

 ןכלעו ,"ר עי וש וצ ם ע ײ 14 םוצ ,ם ? ו ע םוצ ןוא ט ײ צ

 .טנעװ ע נג ײ ז ןיא ןעיצנירַא ס ל ָא ז ע גי טָאה רעטַאעט סָאד

 יד ןעזעגסיוא טָאה סע  ױֹזַא יװ ,םעד ןגעװ ןדער וצו סיוא דיימ דיא
 מרעה םישדח ענעי ןיא טיײקנטלאהשנסיוא עשיגָאלָאנָארכ יר ...ץנעווקערפ

 ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,סָאַאכ ןיא ;ןטכילפרַאֿפ וצ ךימ ףיוא ָאדו

 ערערנוזַאב ןײק טשינ ךיא קנעדעג ,1918 ?ירּפַא ןיב 1917 רעבמעצעד

 ןיב ךיא .טנװָא 9 זיב גָאטימכָאנ 6 --- 9 ןופ ןליּפש טגעלפ ןעמ .סעטַאד

 ?יניא םאקרוג ןעוועג סע ןיא יצ .טקילײטַאב ןעוועג טשינ ןסרַאפ יד ןיא

 .קיפכיו .טשינ ןיא סָאד ןוא ,טשינ ךיא קנעדעג -- עניימ יצ ,װשַאיצ

 טָאה םש רעװ .טרימירּפעד ,ןגָאלשרעד --- ןעועג זיא ץנעגילעטניא יד

 ןרָאװעג זיא "טסנוק, םאקרונ ױזַא יו ןוא ןסראפ עלָאװירפ יד םכוזַאב

 ?2ַאכ רעיונעג ןוװרּפ םשינ ָאד ךיא לעװ ,טצַאשעגּפָא ןוא ןעמונעגפיוא
 םעד קירנעמיור ,טגעלפ ןעמ :טרּפ ןייא ךיא זומ ןקרעמַאב .ןעלדנַאה

 2נַאקטּפוה רער עכלעוו ,"סעקשטעמעס , מימ .קעז ןגָארטסױרַא ,לַאז

 יד ףיוא ןעײּפשסיױא לקַאטקעּפס ןופ גנַאנ ןיא טגעלפ םלוע ןופ םנעגנימ
 | .עגָאלרָאּפ ןוא ןלעטַאפ

 טגָאועג ךיא בָאה טיײקכעלקריװ רעד טָא ןופ ןכָאװ עכעלטע רָאנ
 ןזײװַאב וצ טהַאשעג טשינ רשפא טלָאװ סע זַא ,?טּפיוה, רעזדנוא וצ

 יה .טלַאהניא רעדנַא ןַא ןופ לקַאטקעּפס ַא רעײדחַאוװגטיור יד

 נערפ ַא רעקיניצ רערעשכינ רעד טָאה ןּפיל יד ףיוא ?כיימש ַא טימ =

 0 | :ןָאטעג

 ?ײטעלמַאה, --- = |

 | | !*ַאטסָאקַא , :ךיא גָאז --- ןייצ --

 !"ַאטסָאקַא ןליּפש ןזָאל ךײא ןלעװ רימ :רע שרעפטנע סוג --|
 ןָאלּפָארַא ךיז טעװ טקַא ןטרעפ ןשימ ןיא זַא ,טיירג טייז םדוק רעבָא
 ?םיורַא םלוע םער רימ ן ז | מ 9 רַאפ טונימ 10 ?יײוװ ,גנַאהרָאפ רעד

 ,הא . 6נַארנעמַאק ןופ .טפירשרָאֿפ ַא ןיא סָאד :רעטַאעט ןופ .ןזָאֿ
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 סיוא ןענערָאװ ֹוצ ךײא בוח ןשירבח ןײימ רַאפ ךיא טלַאה ,סנטייוװצ

 רע זַא ,ױזַא ןעמענפיוא ןזחעפ יד טעוװ םלוע רעד זַא ,ךייא וצ גנוטכַא

 טשינ ריא טעװ ,סנקירעביא ,יירד יװ רעמ .ןטקַא 9 ןטלַאהסיוא םיוּק םעװ

 ׂ .ןליּפשוצּפָא ןזײװַאב

 :ןטקַארשנַא ןָא גנופעטשרָאּפ יד ןליּפש וצ ןסָאלשַאב ריז בָאה ךיא

 זיא רעכלעוו ,לַאז:ןרַאנָאלָאק ןיא -- טקא רעט:4 ןוא רעט:3 ,רע1

 רעט:2 ;טונימ ןייא ןופ ךשמ ןיא ןזָאלּפָארַא ךיז טנעלפ ןוא ןעגנָאהעג

 ףיוא -- ?"ףןטרָאנ סנעטַארטסרעדנַאװ השנמ ,ןיא -- טקַא רעט:9 ןוא

 ?עטשרָאפ יד זיא ױזַא ...ןעגנָאהעג ךיוא זיא סָאװ ,טנורגרעטניה םענירג ַא

 ;עג 9 בלַאה םֹורַא טָאה םלוע רעד ןֹוא ,העש 2 עּפַאנק ןעגנַאגעג גנול

 טָאה םלוע םעד יבגק םזימיסעּפ סאקרונ .רעטאעט סָאד ןזָאלרַאפ טנַאק

 רעוּפ רעד :עזָאנגָארּפ רעקיטכיזטיײװגטשינ ַא רַאֿפ ןזיװענסיױהַא דיוא דיז

 :סיֹוא רָאנ משינ ,ףוס ןזיב ןסעזעג רָאנ טשינ זיא לעניש ןשירענלעז ןיאש

 ןֹוא ךױה וצ ןעמעטָא טשינ טימַאב ךיז טָאה רע :ןזרעפ יד טרעהשג

 ןיא ,"סעצישששרַאבוא) יד ןופ שוריח ןֹוא גנולעטשטסעפ רעד טיופ

 :רַאפ טשינ טעמב "ַאטסָאקַא) רָאנ םענָאקרָאּפ ןוא ןלעטַאפ יד ףיוא

 טשינ לָאמ סָאד טָאה םלוע רעד :סעקשטעמעס ...ןופ ןרוּפִש ןייק ןבילב

 */ ג ןוא סט כ ר ַָא ה ע ג -- טרעײנ ,ןגיּפשעג טשינ ןוא טייקעג

 ' ןגי חז*
 עויטימירּפ יד ןבָאה "ַאטסָאקַא לאירוא) ןופ ?לקַאטקעּפס ןפיוא

 ערעײז טימ רעבָא ןבָאה ייז .טײג ַאד סָאװ ןיא ןפירגַאב טשינ ןשטנעמ

 ,רעגניװצַאב עריא ןגעק טייהיירפ ןופ ףמַאק םעד ןעמונעגפיוא רעצרעה

 ;כ ע ל ש ס ג ע מ רעפיפ רעײז ןופ םעדעפו עלַא טימ ןבָאה ײז ןוא

 :רעד ײז וצ ןענעז עכלעוו ,ןדיל ןוא ןרערט יד טימ טליפעגטימ ט ײ ק

 ןיא רעד ןוא ןגָאלָאנָאמ עקיררעיײפײםַאלפ יד ןֹוא ,עניב רער ןופ .ןעגנַאג

 ןסירעגשימ יײז טָאה םזיריק רעטקישײװעגסיױא ןצחַאה םענייר ןופ ןטפַאז

 .טרעביוצַאב ןוא
 :1 ָא -- ײז ײב ןיא ןרירָאלּפַא ...!שטרידָאלּפַא טשינ טָאה רענייק

 ליַאכימ ןכלעװ ,סעצָארּפ ןוא ּפַאטע רעצרוק ַא ןעװעג זיא ָאד !ףי ר ג
 ףרַאד טסנוק, זַא ,קידנגָאז ,טקרעמעגנָא טָאה ןינילַאק שטיװָאנַאװיא

 ."עיגילער ןטייברַאפ

 ומיור טרעדנוה עכעלטע יד ןענעז ךיז ןיא םפישרַאפ ,טייהרעליטש

 יי .רעטַאעט ןופ ןעגנַאגעצ ךיז רעיײדרַאװג

 .ןגָאז ןוא ןאקרוג וצ ןעמוק וצ קירעביא רַאפ ןטלַאהעג בָאה ךיא
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 זַא ,ןדלָאמעג רימ טָאה רע רעבָא ??ןגָאז טציא ריא טעװ סָאװ !ַאהַא,

 :עפ ַא ןטַארעג רעבָא םלָאװ רע .ןרזחרעכיא םיא ףרַאר ןעמ ןוא ןעגנופ

 ...ןפיצרעדרעביא ןענַאק סע לָאז רע ,ןײגרעד רעיושוצ םוצ לָאז סָאװ ,עמ

 ;ליװ'* --- טגײלעגרָאפ בָאה דיא ...מכערעג שםולָאסבַא ןעוועג זיא רע

 יד זַא ,טלעטשעגסױהַא רעבָא ךיז טָאה ."רעבעװ יד, ,'יילעפ םלעה
 ןעירָאטקיװ טגײלעגרָאפ ךיא בָאה .ןבָארּפ עטסנרע ןבָאה ףרַאד עּפורט

 ;עה א ןיא סָאד .("רָאָאזר עד ףַארג,) "דנַאלרעטָאמ סָאד , :סודרַאס

 םעד ןגעק ףמַאקיססייהיירפ ןשידנַאמַאלּפ ןופ ןָאפ ןפיוא עמַארד עשיַאר

 | .טפַאשרעה רעשינַאּפש ןפ ר י ק 9 י װ
 :עלרעהפיואמיא רעטנוא ןעגנַאגעג לקַאטקעּפס רעד ןיא לָאמ סָאד

 יב םפייפעגסיוא ןעמ םָאה "ַאבלַא גָאצרעה  םעד :ןטנעמסירָאלּפַא עכ

 ןא יו -- ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןיא ?ָאלרַאק} ;טירשפיוא ןדעי ןײיז

 ?קילנמוא רעד טיס השעמ רעצנַאג רעד רעביא ןוא "שטנעמ רענעגייא,,

 טַאה -- "סערָאלַאד , ןופ ןדייל יד ,עמַארד "סרָאַאזיר , ,עביפ רעכעל

 טַאהעג רימ ןטנָאװ ָאד ךיוא ןוא ...טקזוחעג סָאמ רעשּפיה ַא ןיא ןעמ
 22 י א ןוא ם ר ַא ם ןופ תמא םעד ןגעװ ןענרעל וצ קינייוװ טשינ

 :רַאמ ןכיײירגיז ריא ןיא טלָאזעג טָאה עיצולָאװער יד עכלעו ,ט 9 ַא ה
 | י .ןעגנושלעפ ןופ ןקינײרּפָא ןוא ןרערנע שרַאמ

 רשפא ןטפָאװ טייקיטעט ןוא טעברַא ןייז ,רעטאעמ ןופ ןבעל סָאד
 ןעגנולעטשרָאפ יד םגה ,ץנעטסיזקע רערעלוגער ןופ רָאירעּפ א ןיא ןײרַא

 ערעלוגער , -- רעבָא ;ןעגנוגנירַאב עלַאמרָאנמוא:טולַאסבא יב ןיה ןגעלפ

 זיר ק ןופ רוט אר דא וװ ק, ןימ א ?לכב ןעוועג זיא ""ץנעטסיזקע

 | | ..רעטרע ענעי ןיא טייצ רענעי וצ

 רעטנוא ןענופעג םישדח 8 ךרעל ןופ דשמ  ןיא ךדיז טָאה טָאטש יד

 ןגעלפ עכלעוו ,ס ע ד ג ַא ביר ע ב יו ר עכעלטע ןופ טפַאשרעה רעד
 ;טאמראה עכעלטע רָאנ ...ערעדנַא יד ענייא קידנסױטשסױרַא ,ןטיײב יז
 --- רעבמעצעד בײהנָא זיב) טארטַאטש םייב טנַאװ ןפיוא ךיז טנעלפ ןפלאז
 :ןלָאװער ןופ ןליװ ןטיול , :?טַאקַאלּפ א ןזײװַאב (יירעשיטסיוועשנעמ, א

 טָאטש רעד רעביא טכַאמ יד ןעמונעגרעביא ךיא בָאה קְלָאֹפ ןרענַאיצ
 יומַאב טרעוו סע, ,"טנדרָאראפ) טרעוװ סע, --- ןוא ...?קסװָארדנאסקעלַא
 הטש !8ֿיוא געט ענעי ןופ עטכישעג רער ןיא ."ןטָאבראפ טרעוו סע, ,5
 ,ישטיוואכאלאב:קאלובע ,?ָאנכַאמ ,, :ןעמענ יר טנַאקַאב ןעגעז עניארקיוא ןופ

 : | | | ..."וועירָאגירגע
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 ןרענעלק אא רךס א ןֹופ םיחצור טימ -- ןָאפ וצ טַאהעג ןבָאה רימ

 ?יז ןעוועג זיא רענעלק טשינ זַא ,תועמשמ  ,רעבָא .טײטַאב ןוא כַאטשסַאמ

 .ריקליוו רעזָאלטכיזקיר ןוא תוירזכא ,טייקירינטולב רע

 סָארטַאמ ןוא אָארָאפיקינ איסורַאמ :טרינימָאד ןבָאה ןעמענ יײווצ

 םענעֿפַא ןא ןיא טָאטש ןרעביא ןעילפמורַא שגעלפ "איסורַאמ ,, !סוָארקַאמ

 רענעקכואז יװ) לדרעפ קירעדינ א ףיוא קידנטייר ךיוא ןטלעז טשינ ...ַאטיוא

 טייקכאוש א טַאהעג טָאה יז .(ערָארָאּפ רעריביס -- טרעכיזראפ ןבָאה

 יז יװ ,םעד ךָאנ רעבָא ...םלוע ןסיורג א ראפ ןעגניטימ ףיוא ןטערטוצפיוא

 ןופ ןעמ ףרַאד עיזאושזרוב יד ןקיליטראפ וצ ןבײהנָא זַא ,טרעלקרעד טָאה

 ?ןראמ ןֹוא ןעגנַאגעצ ליטש רערעהוצ עסַאמ .יד ךיז זיא ,רעדניק עניילק יד
 עזאושזרוב ןופ טעטסעּפראפ ָאד זיא טָאטש יר זא ,ןדלָאמעג טָאה עיס

 הצע ןא לענש ןזומ ךיז טעװ טכַאמ ערענַאיצולָאװער יד ןוא ןטנעמעלע

 ַא סיורַא זיא ןגרָאמ ףיוא ...עיצולָאװער יד ָאד ןעוועטאר וצ ױזַא יו ןבעג

 ןוא ןעמוק טשיג ןלוש יד ןיא ןלָאז רעדוניק עזאושזרוב זַא ,גנונעדרַאראפ

 ןעמו טָאה ןעיסוראמ .גנונעדרָארַאפ רעקידרעטייוו א זיב םייה רעד ןיא ןציז

 :עוװ טלײצהעד טָאה ןעמ ...עקטסידאפ רענעכַארּפשעגסױא ןא ראפ ןטלַאהעג
 רעמָאי א ןענַאטשעג ןיא טָאטש ןיא .עיגָאלַאטַאּפ רעלעוסקעס ןופ ןלַאפ ןג

 עגונב גנונעדרָארַאֿפ רעקידרעטייוװ רעד ןופ גנוטראווהעד ןיא קינַאּפ א ןוא

 :ושזרוב, -- לאפ םעד ןיא סע זיא רעוו --- ןוא ..."רעדניק עזַאושזרוב,

 :ישזניא ,ןמַאקָאװדא ,םיריוטקָאד ןופ רעדניק ,המודכ ,ןרעהעג יצ ?"עיזַא

 | ?ןרעוו ןטָארעגסיוא ףרַאד סָאװ ,עּפורג רעד ֹוצ ןרעינ

 1 טימ געט 2 דנַאטשוצ רעטפאהרעדיוש רעד טָא טָאה טהרעיודעג

 טָאה סע ןּפלאז טרעהרעד ךיז ןבָאה טכַאנ רעטײװצ רער ףיוא .טכַאנ

 . ןטיוק זא ,גנודלעמ א ןעגנָאהעג זיא גָאטרַאפ ןוא טַאמראה א טכליהעגנּפָא

 סָארטַאמ רעד טכַאמ יד רעביא טמענ קלָאפ ןרענָאיצולָאװער ןופ ןליוװ

 ;ער יד ןוא סעיצקעל יד ףיוא קעװַא ןענעז רעדגניק:לוש עלַא ...סואָארקַאמ

 .ּפַאטע םעיינ ַא ןיא ןײרַא זיא קסוװָארדנאסקעלַא ןיא עיצולַאװ
 ןיא םישדח ענעי ןופ עיגָאלַאנַארכ יד זא ,טקרעמַאב ןיוש בָאה ריא

 םימ השעמ יד זא ,ןבעגעגוצ ןרעוװ זומ ָאד .עטרעטנַאלּפעג א רימ יב

 ?טיּפַאק ןטצעל סעיסורַאמ וצ רעהעג יירעדניק עזאושזרוב יד ןטכינראפ}
 ;רעה רענערעװוס ,, ריא רעטנוא טָאטש יד רעבָא .קסװָארדנַאסקעֿלַא ןיא

 יד ךיז ןגעלפ ,שגָאזעג יװ :לָאמ ןייא טשינ .ןענופעג ךיז טָאה "טפַאש

 | | .ןטייב טַפָא רעבָאהטכַאמ



 ןלעניש עשיסור עטצעל יד .א1

 טריפרַאפ ךימ טייוו יוװ ,עילאנאכקאוו יד טָא ךיז טָאה ןביױהעגנָא

 א רַאפ ָאד ןלעטש ןשינעעשעג יד ןוא .רעבמעצעד 2 םעד ,ןורכז ןוימ טשינ

 .ךובגָאט ןכעלנעזרעּפ ןיימ ןופ לטעלב

 עגיימ ןוא ,זיוהלקניוו א ןיא סַאגטּפױה רעד ףיוא טניווועג בָאה ךיא

 ןופ דַאסַאפ ןוא גנַאגנײרַא ןגעקטנַא םקנוּפ ןענופעג דיז ןבָאה רעטצנעפ

 ןא .ר עש יפ סי װ ע ש נג ע מס א ןעוועג זיא רעכלעוו ,טארטָאטש

 קידנציז ,ןעמי טנעלפ ,ןפָא ןעװעג ןענעז רעטצנעפ יד תעב רעבמעטּפעס
 ךיז דיא כָאה ?לכב ןוא ...ןעגנוציז יר ןופ גנַאג םער ןגלָאפכָאנ ,רימ ייב

 :םיואמוא םעד קנַאדַא ,טאה ןופ יידילגטימ, .א ראפ טםשינ רעיש טליפעג

 רַאפ .עיצוטיטסניא רעד טימ טסַאטנַאק ןשיטסוקַא ןוא ןלעגָאיזיױװ זכעלרעה
 ןבָאה םיא רעבָא ,ןסירעגרעביא ךיז טקַאטנָאק רעד טָאה םישדח-רעטניוו יד

 עבעלטע רָאנ :ןעגנוגנידַאע "ע ש י ם א ר ע ָא ע 28 -- יד טײנַאב

 :עשלָאב) יד, ןײרַא טָאטש ןיא ןענעז ןעגנוטייראברַאפ עשירעליטרַא העש

 עירפ יד ןיא ןוא ,(ןעמונעגנָא טלמעד עלַא רימ ןבָאה ױזַא) י"סעקיוו

 ,ןדלָאמעג ןוא זיוה ןיא רימ ֹוצ ןײרַא לײטּפָא רעניילק א זיא ןהעש:טנװָא

 :טּפױה יר ןענעז רעטצנעפ עניימ לײװ ,ןזָאלראפ זיוה סָאר לָאז ךדיא זַא

 םעד ןריקאטא וצ גנולײטּפָא:רעטילימ רערענָאיצולַאװער רעד רַאפ עזַאב

 .טארטַאטש ןרענַאיצולָאװעררטנַאק

 ןגעווי טנַאה ייא ןַאדָאמעשט א ןעמענ וצ ןזיװַאב טשיג בָאה דיא

 ךיז טָאה עקַאטַא יד יװ ,(ןדער וצו רימ ןרָאּפשרַאפ ןַאדָאמעשט ןיא סעּפע

 רער טָאה דנַאטשרעדױװ םוש ןייק לײװ ,טקידנערַאפ ...ןוא ןביױהעגנָא

 עשירעטילימ א ,תועמשמ ,טָאה טפמעקעג .טלעטשעג טשינ טארטָאטש
 ;רעטנוא ךיא בָאה טנװָא ןיא טעּפש לייוװ ,רעשמ ריא ןיב סָאד .גנולײטּפָא

 ןרָאװעג טריפשג ןענעז סָאװ ,ןעגנפדנַאהרעטנוא יד טונימ רָאּפ א טרעהעג

 ןײלַא בָאה ךיא .סואָארקָאמ סָארטַאמ ןטימ טנַארנעמָאקײטָאטש ןשיווצ

 זיב טייצ ךייא ביג ךיא , ;גנורלעמי ַאזַא ןּפיק סעסואָארקַאמ ןופ טרעהעג
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 ךיא .טלעטשענּפָא סעיצקַא?סגירק עלַא ןרעוװ טייז ןיימ ןופ .טכַאנ רעבלַאה

 ;ליטשגפָאװ :סע טפוה .אנוש ןופ לאפנָא ןא ףיוא רָאנ ןרעפמנע לעװ
 ךיא לעװ רעגיײז םעד 24 ביוא -- רעבָא .ךייא טלעפעג סע ביוא ,ידנַאטש

 ןופ ןעפסילש יד ןוא עיצַאלוטיּפַאק עטעמתחעג א טנַאה ןיא ןבָאה טשינ

 ןענעכערסיוא טשינ יז ףרַאד ךיא --- סעיצוטיטסניא עשיטָאטש עלַא

 :ָאנַאק עשירעליטרַא יד ןבײהגָא 24 ךָאנ טונימ 10 ךיא לעווי --- תויטרפב

 ךיא .טקידנעראפ רַאפ ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ךיא טלַאה םעד ףיוא .עדַאנ

 ןופ דנַאטשליױװ ןוא טייקרעכיז רעקידנעמטשלופ רעד רַאפו זַא ,ןבעגוצ ?עװ

 עלופ יד רעביא ךיא םענ ןטכיש עלַא ןופ גנורעקלעפַאב רעכעלדירפ רער

 סע רעוו ,תונכס ןוא סעיסערּפער םושי ןייק טשינ ןעָארד םענייק .תוירחוא

 | .?לאיַאל ןוא ךעלדירפ טכַאמ ערענָאיצולָאװער יד ןענעגעגַאב טעוו

 ,סואָארקַאמ סָארטַאמ ןופ עדאהיט עקיזָאד יד זַא ,ןגָאז זומ ךיא

 טָאה ,טָאטש ןיא קערש ןופ ?אווק א ןרָאװעג ןיוש זיא סע ןעמָאנ סנעמעוו
 ...םָארכו עזָאד עפוג א יו טקריוועג

 רעבמעצעד ןט52 םעד ןֹוא .ןעמוקעג טשינ זיא עדַאנָאנַאק ןייק וצ
 ןופ ערע יד ןענַאטשטנַא קסוװָארדנאסקעלַא ןיא ןפוא ַאזַא ףיוא זיא 7

 ."גנוריגער:טעיװָאס ,, רעד

 רעתמא רער 'וצ זַא ,טלעטשעגסיורַא רעטעּפש ךיז טָאה סע רעבָא
 עלַאמינימ ןייק וליפַא ןטנעמעלע עֶלַא יד ןבָאה גנוריגער 8 ע י ֹװ ָא ס

 םידדצ עדײב עכלעוו תעב ,העש עכעלטע יד רַאפ..טַאהעג טשינ תוכייש

 תונכס עטספרהאש יד טבעלעגרעביא ךיא בָאה ,טפמעקעג טָאטש ןיא ןבָאה

 ערעדנא ע 5 ַא רַאפ ןבעלוצרעביא ןעמוקעגסיוא זיא רימי עכלעוו ,תושפנ

 .ןרַאי:סגירק

 ןיא זיוה רעזדנוא ןזָאלרַאפ גנורעדָאפפיוא רעד טול ןבָאה רימ ןעוו

 ןפיוק ןגיולפעג סאו רעד סיואגנעל ןענעז ,סַאג רעד ףיוא סױרַא ןענעז

 ןעמוקַאבנײרַא ךיִז ןסיײהעג רימ טָאה טקניטסניא רעד .ןטײז עדייב ןופ

 ןיוש זיא עכלעוו ,ריט ןיימ ןופ םירש 100 א ןיא --- רעיוט ןטסשנעָאנ ןיא

 זַא ,קנַאדעג רעד ןָאפעג ץילב א טָאה רימ .ןקור ןיימ רעטניה ןעוועג

 ךיא ןיב ..ךיא יװ רעכיג טפיול ליוק א ?ײװ ,ןיזמוא ןא זיא ן| פיול

 ...טכַאמרַאפ ןעוװעג זיא רעכלעוו ,רעיוט םוצ ןעגנַאגעגוצ טירט עקיאוה טימ

 ױזַא ןענעז רימי גנַאל יװ ...טנאוו רעד וצ טרַאּפשעגוצ ןבילבעג ךיא ןיב

 ךיא .טשינ .ךיא קנעדעג ,טנאוו רעד ײב ןענַאטשעג ןלייק עקידנעילפ ןשיווצ

 רעטנאקאבמוא ןא ןוא סַאג רעטיײװצ א רעביא ןיוש ןעיג רימי יוװ קנעדעג
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 ראפ סע זיא סָאװ !יקסוװערָאמ רעה, :ףרוװרָאפ טימ רימ וצ טגָאז רעגריב
 ?קַאג ןרעביא ןליוק עקידנעילפ ןשיווצ ןריצַאּפשוצמורא ױזַא ?אפנייא ןא

 רַאפ ךייא ןבָאה וצ ןעיירפ ךימ לעוװ ךיא .רעיוט ןיא ןײרַא טונימי יד טמוק

 ןײגקעװַא ןענַאק טעװ ריא ןוא ןרעהפיוא טעוװ יירעסיש יד זיב טסַאג ןיימ

 0 .ךיז וצ

 עטסשגעָאנ יד ןיא רימ רַאפ זיא ןײגקעװַא ''דיז וצ , זַא ,קידנרעהרעד

 טָאה ,"עזַאב, א זיא הריד ןיימ ?ײװ ,שיטַאמעלבָארּפ רעײז ,תועמשמ ,געט

 יב ריא טעוװ :טיירפרעד רעטנַאקַאב רעיינ רעכעלדנײרפשטסַאג ןיײמ ךיז
 ,ךייא רעכיזרַאפ ךיא .קיטיינ ןייז טעװ סָאד יז גנאל יױוזַא ןביילברַאפ זדנוא

 א ךיוא רָאנ ,דובכ א רָאנ טשינ עילימַאפ ןיימ ןוא רימ רַאפ זיא סָאד זַא

 ַאזַא ריז יב ןבָאה וצ טייהנגעלעג א ןכַאמ ךָאנ סע ךיז ןַאק ןעװ ...דיירפ

 | לי"חרוא

 2וצֹּפַא ברַאפ גונעג טשינ בָאה ךדיא ןוא .בוטש ןיא ןײרַא ןענעז רימ

 רעפסָאמטַא רעקימורַא רעד ןיא טליפהעד ריז ןבָאה רימ ױזַא יװ ןלָאמ

 ,ןעוועג זיִא סע .טײקיזָאלבאר רעטולָאסבַא ןוא ןליוק ןשייווצ העש רעד רָאנ
 פימ ןעמונעגפיוא ןדנוא טכָאװ ןעמי ווװ ,בופש ןייא טשינ ,ךיז טייטשרַאפ

 ַא ןוא || ײ גר ע 7 רָאד ףרַאד ןעמ ...רעבָא ,סמערָא עטײרּפשעגסױא

 .טכירעגמוא ןוא טנעָאנ ןוא טיירב  ױזַא --- ןריט טנפעעג ריז ןכָאה

 ;לעמ יד ?טפיוקעגּפָא, טָאה ךימ יו ,רָאלק סחעדנוזַאב קנעדעג ךיא

 !יקסווערָאמ רעה, :טונימ רעטשרע רעד ןיא עטסַאבעלַאב רעד ןופ גנוד

 ךײא ספעב ךיא .ןסיײבוצ ןייק ,יימ ןייק --- רָאפ טשינרָאג ךיא גייל ךיא
 ;רַאפ סעּפע טעװ ריא ביוא ןוא ,םייהרעדניא ךיז ייב טנעז ריא ;ןעקנעדעג

 טעו --- םייהרעדניא סע טעדלעמ ריא יװ ,ױזַא ןרקעמ טשינ ןוא ןעגנַאל

 רימ סָאװ ,דיידפ רעסיורג רער טָאטשנַא סורדהַאפ ןפַאשראפ זחנוא ריא
 טליפ ריא זא ,טרָאװ א ךיוא ייב םענ ךיא ...טייהנזעװנָא רעיא ןופ ןבָאה

 !םיהר עד ניא דךיז ײ ב יוװ ,ןריפפיוא זדנוא יב ךיז סעוװ ןוא ךיז

 יעזסיוא טשינ טפַאשרדניירפטסאג ןָאק רעגילק ןוא רעלעדייא :תמאב

 ושטנעמ -- רעגלעז יװ ןעזעג ךיא בָאה ,בוטש רענעי ןיא קידנציז

 יפ ןלעניש עיורג עקיבלעז יד ןיא --- רָאי 40 ,39 זיב 30 ןופ רעטלע ןיא

 -ןיה ןופ קיד ןנרעיוק ,ןטײוװצ םוצ רענייא ןכָאשעג ןבָאה רעײמרַא עשיסור

 י ...ןפסַאקטסימ א ,םיוב ַא ,רעלכייּפש א רעט

 קידנעמענּפָארא ,ןהעשנ טנווַא עירפ יד ןיא רימ ןבָאה בוטש רענעי ןוֿפ

 ?טַאמ ןשיװצ ןעגנולרנַאהחעטנוא יד טרעההער ,ןָאפעלעט ןופ ?ביירט סָאד
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 ץרַאה קידנּפַאלק א טימ ןבױהעגנָא ןוא טנַאדנעמָאק ןטימ סואָארקָאמ סָאר

 -- "?טנַאמנמאר יד רעדָא ,עדַאנַאנַאק, ;טכַאנ רעבלַאה ףיוא ןטראוו
 ?ןדנוא טראוורעד סָאװ

 ןימ םענעי ןופ רענייא ןעוושג זיא ,טנַאטאב ןיוש יװ ,סואַארקַאמ
 ?כעלשטנעמ רעד ,תועמשמ ,רעבָא ;ןענַאמַאטַא ערעדנַא יוװ ,רעבָאהטכַאמ

 ..רער ענָאי צו ל ַא וװ ע ר --- ןטסייממא ןוא רעטסקיניזטסוווַאב ,רעטס

 :נָאק םוש ןיק ;ומצע תעד לע -- םינמיס עלַא טיול רע טָאה טסדנַאהעג

 ענעי ןיא טנָאקעג טשינ ,ךיז טײטשרַאפ ,רע טָאה עװקסָאמ טימ טקַאט

 ןײק ןגָארפעג טשינ ןבָאה ןעגנולדנַאה ענייז רעבָא ,ןבָאה ןרנעטשמוא

 ?ער ןופ --- רעבַא ,לַאשורבײןעװעג ןיא רע .ריקליוו ןכעלנעזרעּפ ןופ םתוח

 .לאפנָא ביור ןופ טשינ ,רוטַאנ רערענָאיצולָאװ

 .גנובעלרעביא עלופטקעפע ןוא עסיורג א ןעוועג טרעשַאב זיא רימ

 5 א טרעיודעג טָאה עכלעוװ ,ןסראפ עטכייל ןופפ הפוקת רער רָאנ

 ךיא ןוא ,"ַאטסָאקַא , טליּפשעג רעבמעצעד 20 םורָא רימ ןבָאה ,ןכָאװ
 ןוא רעיושוצ םעיינ םעד טליפהעד ,טייקיטעט ןופ דָאר רעד ןיא ןײרַא ןיב
 טגָארט טעברַא ןיימ זא ,ןײזטסוװַאב ןקידיירפ ןטימ ןעגנורדעגכרוד ךיז

 ;עגסיוא ןענעז סָאװ ,רעצרעה ןוא תוחומ יד ןיא קנַאדעג ןֹוא טכיל ןײרַא
 ןגָארפעג ןבעק ןיימ ןופ ןּפַאטע עלַא ףיוא בָאה ךיא .שואי ןיא ןעוועג טקייוװ

 טגַארט טכיפ ןוא םטוג ןופ ?יפעג םעדעי זַא ,טקידײרּפעג ןוא ןצהַאה ןיא

 טײטשַאב קילנמוא סָאר .סטוג --- אליממ ןוא טייקנדירפוצ ,רייחפ ןײרַא

 יוא ,ןעלקיטרַא עקיליב ןענעז --- האנש ,טייקזייב ,תועשר .סָאװ ,םעד ןיא

 יװ יױזַא ,רעסַאװ יֹוװ ױזַא ,סמוטנאווס עקיזיר ןיא סע ןציזַאב ןשטנעמ

 ןוא קידנלייצ טשינ ,ךיז םורַא סע ןטײרּפש ייז ןוא סע ןטיש ייז ןוא ,דמאז

 .סיוא טלעפ סָאװ ,לקיטרַא ןא זיא ,ןגעקַאד ,סטוג תעב ,קידנטכארט טשינ

 האנש ןיא ,עמלמוטראפ יד !לַארטש זיא םסנוק !םטוג --- ןיא טסנוק

 העש 9 וצ לָאמ 2 ןסעזעג !ענעז סָאװ ,רעצרעה ןוא תוחומ עטקיײוװעגסיוא
 ןבָאה רימ סָאװ ,ןעגנולעטשרָאפ יד ןופ סעיצָאמע יד טבעלעגטימ ןבָאה ןוא

 ךיז ןיא ןגָארפ ןבױהעגנָא ןהעש ענעי ןופ ןבָאה --- טקעלּפטנַא ײז .רַאפ

 ,ןבעל סָאד ,עניילק א זיא סטָאטש יד) סַאג ןיא יייז קידנפערט ...ןעמיוז עײג
 ?רַאפ :סַאגטּפױה רער ןיא טרירטנעצנָאק ןעװעג זיא רעקראפטּפיוה רעד

 ערעײז ןופ ךעלקילג שממ ןליפרער ךיז ךיא געלפ ,(ןעמָאנ םעד ןסעג
 עוויַאנ ױזַא טקנוּפ ,ןעגנודנעוו ענעסירעגּפָא ןוא ס?כיימש עטלארטשעצ
 יט .עקיצרַאה יו
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 םיהַא רעטאעט ןופ ןפיול וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא לָאמנײיא טשינ

 ןגעלפ ,ךימ  קידנענעקרעד ,ןלורטַאּפ יד ןוא גנוקיטעּפשרַאפי רעסיוועג א טימ

 םעד ןבעגרעביא ןוא ןטייווצ ןזיב סַאג גָאר ןייא ןופ ןריפ ןוא ןקיאורַאב דימ

 .לורטַאּפ ןטיײװצ-

 ןוא ?טעצ:ריסַאּפ:טכַאנ א טארפָאטש ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה דעלדג

 .טכַאנ רעבלַאה ןיא ליפַא טָאטש ןרעכביא ןײגמורַא זָאלגרָאז ןיוש געלפ

 ;מוא ענעי ייב טָאה סָאװ ,לאפ רעטכירעגמוא ןא טריסַאּפ טָאה ָאד רעבָא

 .ראפעג א יװ ןעזעגסיוא ןדנעטש

 ןײימ יב ןענַאטשעג ןיֹוש ןיב ריא ןעװ ,טכַאנײב 12 םורַא לָאמנײא
 ענימ רַאפ ןכקַאװעגסיוא דרע'רד ןופ יװ לקניװ ןרעשניה ןופ זיא ,ריט

 סַאג גָאר ןפיוא ענרעטמסאק רעד ןופ לַארטש ןרעטנוא .רעטיײר ַא ןגיוא

 ףיוא :המיא ןַא !פרָאװעגנָא טָאה עכלעו ,טלַאטשעג ַא ןעזרעד ךיא בָאה

 ןיא סקווװ םעניילק ןופפ שפנעמ ַא ןסעזעג זיא ?דרעפ רעריביס קירעדינ ַא
 סָאװ ,עכַאּפַאּפ ַא טימ ץלעּפ ןסײװ ןופפ ?ווימש ןיא ,לצ9עּפ שירעוּפ ַא

 טָאטשנא ןוא םינּפ ןייז יװ רעגנעל לָאמ יירד ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה

 | ...סעכ ןופ ץילב ַא -- ןגיוא
 !קסוּפָארּפ רעיא ---

 2ַאר טשינ םיא ךיא לעוװ קסוּפָארּפ ןייק זַא ,חוטב ןעװעג זיא רע

 .ןריטסערַא וצ ךימ טנורג ַא זיא סָאד ןוא ןזײװ

 :ַאב טשינ ,םיא רע טָאה ,ןזיװַאב קסוּפָארּפ םעד םיא בָאה ךיא זַא
 .רַאוטָארט ןפיוא ןָאשעג ףרָאװ ַא דעלקיטש יד ןוא ןסירעצ ,קידנטכַארט
 -ובאק םֹוצ ןָאטעג ּפַאכ ַא ךיז רע טָאה ,ןבייהוצפיוא ײז וװרּפ ןיימ יב

 :ןָאפעג יירשעג ַא ןוא ןַאגַאנ ןייז ןופ

 !טכאמנטַאר רעד דנַאטשרעדיװ ַא טלעמפש ריא ---

 ןיא ןױשרַאּפ יירד:ייוװצ ןופ עּפורג א קידנעעזחעד ,לָאמַאטימ ןוא

 ןיא ןֹוא ?דרעפ סָאד טיײרדעגסיוא רע טָאה ,זדנוא ןופ טירש 200 ַא

 .ןגיוקפעגקעװַא ּפָאלַאג

 ןימ טלײצרעד ןוא טעיװָאסרָאג ןיא קעװַא דיא ןיב ןגרָאמ ףיוא
 רעכלעוו ,םענרושזיד םוצ תונעט עניימ ןופ ןטימניא .לַאפוצ ןקיטכַאנײב

 רעמיצ ןיא ןיא ,טרעהשגסיוא ךעלדניירפ ןוא ןעמונעגפיוא ךימי טָאה

 סע סָאװ ןיא קידנרעההעד .רָאסערגַא רעקיטכַאנײב ןיימ ןעמוקעגנײרַא

 :ןָאמעג גערפ ַא גנערפטש רע טָאה ,םײג
 רע זַא ,ןזיײװַאב רע סטעוװ ױזַא יוװ ןוא ?רעגריב רעד זיא רעוו ---

 ןֹוא ?ןסירעצ קסוּפָארּפ ןייז טָאה רעװ ןוא ?קסוּפָארּפ א טַאהעג טָאה



 =נײא ןוא ןקסוּפָארּפ טימ ריז ןפרַאװ וצ ױזַא ןפוא ןַא רַאֿפ סע זיא סָאװ
 | | ?אנושנסַאלק ןדעי ײז ןלייט |

 .ןגיושעג בָאה ךיא

 ?עטשַאב ןילַא ךיא ןָאק ,קסוּפָארּפ ַא טַאהעג טָאה רבח רעד זַא -

 .רענרושזיד רעד ןדלָאמעג דיירפ) רעסיורג ןיימ וצ טָאהו --- ןקיט

 ןוא ?ןסירעצ קסוּפָארּפ םעד טָאה ,ױזַא ביוא ,עשז רעוװ ָאט ---

 זַא ,ןכיוהבסימ קסוּפַארּפ ןייז םימ/ טזומעג טָאה רעגריב רעד ?סָאװהַאפ

 .ןעמענוצ םיא לָאז זדנוא ןופ רעצעמע

 ;ןטלַאהענסיוא טשינ ןיוש ךיא בָאה ָאד

 ַאד טָא !טנעה ערעײא טימ ריא טָאה ןסירעצ קסוּפָארּפ םעד --

 ,ריפ יד טנפעעג בָאה ךיא ןעוו ,טנעמַאמ םעד ןיא רעטצנעפ ןגעקשנַא

 ...עבָארּפ רעד ךָאנ רעטַאעמ ןופפ ןעמוקעג קידנבָאה

 ,ךיילב רעדיװ ןוא ןירג ןוא שיור ןרעװ ֹוצ ןזיװַאב טָאה רבדמלעב ןיימי

 | .""עבָארּפ, ,?רעטַאעט,, :טרעהרעד שָאה רע ןעוװ

 טלַאזעג ריא טָאה סָאד :ךיא רעההעד -- ?טסיטרַא ןַא ריא שנעז ---

 םיא טיג ןָאנרַאל ...ענעשעק ןופ קסוּפָארּפ רעיא קידנעמענסיױרַא ,ןרקעמ

 !קסוּפָארּפ רעדנַא ןַא סױהרַא

 .ןושל םימ סױרַא ךיא ןיב -- רבח ,קינײוװ טציא זיא סָאד -- |

 .ןגיוא ענירג עניילק ענייז םימ ןָאשעג ץילב ַא טָאה רע
 ?ךייא ךיז טליוװ ךָאצ עשיזגכַָאװ ---

 =יש סיוא ריפ דיא !םיפענעב ןיימ זיא םורא געפ עכעלטשע ןיא ---

 גנופעמשרָאפ יד ןליּפש וצ טייקכעלגעמ יד רימ טיג ."רעביור יד ,, סרעל

 עירעלַאג יד ןסָאלשַאב בָאה ךיא .12 ןיכ 8 ןֹופ טרעיינ ,9 זיב 9 ןיפ טשינ

 ?מוא ןעגנוֿפײצפָא עשיאיײדרַאװגמיור יד ןיא ןלײטרַאֿפ וצ (רעצעלּפ 190)

 ,קרעװ ןשיסַאלק ןבילוצ טנוװָא םעד זַא ,טלָאװעג טלָאוװ ךיא רעבָא ,טסיז
 ?נערכרַאפ ןוא קידבוט:םוי ןליפ ךיז םלוע רעצנַאג רעד לָאז ,ןרעליש בילוצ

 .דיירפ ןֹוא ןדירפ ןופ ןטײצ יד ןיא יװ ױזַא רעטַאעט ןיא טנװָא םעד ןעג
 =יוװ ...ןשרעה טשינ גנומיטש עלַאמרָאנ ןויק רעטַאעט ןיא ןָאק 9 זיב 9 ןופ

 ןינע םעד ןוא ןפערט וצ ריז ךייא םימ ןעוועג טרעשַאב ןיוש זיא רימ  דלַאב
 ףיוא ןרישזנַארַא סיפענעב ןיימ טזָאל ןוא סוג ױזַא ןיוש טייז ,ןדערמוה
 .ןפוא ןכעלרעייפ ןקירעהעג ַא

 !רַאלק טשינ סע זיא רימ ?ךייא רַאפ ןָאט רימי ןפרַאד סָאװ ---

 15 זיב סַאג ןיא ןײג וצ טָאברַאפ םעד טנװָא םעד ףיוא ןפַאשּפָא ---
 19 ךָאנ טינימ
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 טלָאװ סָאד ...טגנַאלרַאפ ליפוצ לסיבו ַא זיא סָאד !ַאקנעיטַאבי ,דע ---

 -טעװ ריא ןוא !העש 4 ףיוא דנַאטשוצ;םַאנפיוא םעד ןעמענּפָארַא !סייהעג
 טשינוצ ןכַאמ טשינ העש 4 יד רַאפ טעװ אנוש:ןכַאלק רעד זא ,ןריוואק

 טײטשרַאפ ,זיא סָאד !ןיינ ,ןייג ?עיצולַאװער רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד עלַא

 ...ןיזמוא ןַא ,ריז

 .טײקליטש רעכעלמייהמוא ןופ םונימ רָאּפ ַא ןענַאטשטנַא זיא סע

 ,ןזָאלקעװַא טשיג ךימ ןעמ טעװ "טשינרָאנ, טימ ןַא ,טליפעג בָאה ךיא

 .טסוװעג טשינ ךיא בָאה ןעגנַאלרַאפ וצ ס ַא װ רעבָא

 .רענרושזיד רעד שָאה ןגייווש סָאד ןסירעגרעביא

 ףיוא ןטעליב יד זַא ,םלוע םעד ןדלעמ ןביולרעד ךייא ןלעוװ רימי ---

 '5 ןיב טנװָא םעד ןיא ךעלטעצ:ריסַאּפ יוװ קיטפיג ןענעז סיפענעב רעיא

 ?ןקידירּפַאב קידנעטשלופ ךייא טעװ ,ךיא ןיימ ,סָאד ...טונימ 18 טימ

 !ןרעיוא עניימ טביולגעג טשינ בָאה ךיא

 | .רעלַאפנָא רעקישכענ ןיימ טגָאז --- ?ןד זורפוצ ---

 ןלעװ םדוק :םירבה ,ןעקנַאד ֹוצ ךייא טשינ רעטרעוו ןייק בָאה ךיא ---

 סָאד ..ןטקַארטנַא עלַאמרָאנ טימ ןליּפש גנופעטשרָאפ יד ןענַאק רימ

 ןציז קיאור םלווע רער טעוװ ,סנשייווצ .ןטַאטשסיױא קירעהעג יװ ;טסיײה
 א ךייא ךיז שליוו רימ !ַארוה --- טרָאװ ןייא טימו ...ןקוק ןוא ןברָאה ןוא

 !םירבח ,ןָאמ שוק

 :עצ קיצרַאה ךיז טָאה --- רעגריב רעקישולבסייהו ַארַאס רָאנ טעז ---

 דיא סָאװ ,רימ שקנַאד ,ָאנדַאל ,ונ --- הלווע:לעכ רעקיטכענ רעד טכַאל

 "זער עטוג טכַארבעג טָאה סָאד .ןסירעצ קסוּפָארּפ רעיא ןטכענ בָאה

 .ןעעז רימ יװ ןטַאפ
 -רוג .עיצַאסנעס עתמא ןַא ןפורעגסיוהַא סעיינ ןיימ טָאה רעטַאעט ןיא

 לײװ ,ןטעליב לָאצ עטלּפָאפ ַא ןפיוקרַאפ ףרַאד ןעמ זַא ,ןסָאלשַאב טָאה אק

 רטביא יירפ ןוא קנַארפ ןריצַאּפשמורַא ןרַָאפ ןלָאצַאב ןרעג םעוװ םלוע רעד

 יי .ןסַאג :
 :ַאניכַאמ םוש ןייק ףיוא ןזַא ,ןדלָאמעג שירָאגעטַאק רעבָא בָאה ךיא

 רער זַא ,טפירשפיוא יד ןוא ןײגניא ששינ ךיא לעוװ ןכיורבסימ ןוא סעיצ

 : ב ן פיו א -- ןכַאמו ךיא לעװ לטעצ:ריסַאּפ ַא קיטייצכײלג זיא טעליב

 םלוע רעד ידכ !םַארגָארּפ ןיא ןדלעמ ןוא טע?

 זיאשיפַא ןפױוא .גנולע טש רָאפ יד ןקוק קיאור ?ָאז

 רעד ןופ שינעביולרעד רעד םימ  טעװ גנופעטשרָאפ יד זַא ,ןענַאטשעג רָאנ

 | .12 זיב 8 ןופ -- ןיינ טכַאמ
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 :רָאפ יד .רעכעלרעייפ  ַא רעײז ןעמוקעגסיױהַא זיא טנוװָא:סיפענעב רעד

 .?עשזָאל:רָאטקעריד) רעד ןיא ןסעזענ ןעגעז טעיװָאסרָאגנ ןופ רעייטש

 ,זיא (!םשה ןעמ?ל דעלסיפנזדנעג ןיא ןיוש שציא) ''הלווע:לעב, ןיימ |

 ןוא עכבָארעדרַאג ןיא רימ וצ ןעמוקעג ,ןױשרַאּפ רעטלעטשעגכיוה השעמ
 2יב,, ...ןיא ןעזעג סנטצעל רע טָאה "רעביור יד, זַא ,טגָאזעג תופיקת טימ

 ;ענ טליּפשעג טשינ לָאמנייק טרָאד ןענעז יײז) "רעטַאעט יגנעווטסעשזָאד

 .רעגרע טשינ ןיטולחל קסווָארדנַאסקעלַא ןיא ָאד ןליּפש רימ ןוא (ןרָאװ
 רעביא ןעמוקעג ןענעז רעײדרַאװגשיױה יד רַאפ ןפעליב 180 יד ףיואה

 עג ןעמ ןיא "רעטַאּפ" ןרַאפ ןעגניר יד טימ ענעצס רעד ךָאנ .ןַאממ 0

 ןעמענמורַא רימ ןטעבעג טָאה עטָאר עצנַאג יד ןַא ,ןדלָאמעג ןוא ןעמוק
 ןוא סעּפָאקַא יד ןיא ןרָאי ןגיק וצ טניולעג טָאה סע ןַא ...ןָאפ שוק ַא ןוא

 :עגפיוא כָאה ךיא סָאװ טשינ ןילַא סײװ ךיא זַא ...;ָאט ןקיטנייה ןבעלרעד

 -י יי | ...רעײדחַאװג יד רַאֿפ ןַאט
 ?ײטּפָא רעצנַאג א ױזַא יװ ןפוא רעד ,סיפענעב ןיימ טימ לַאפ רעד

 עיצַארטסנַאמעד עכעלרעייפ יד ,ןרעליש .ןעמונעגפיוא טָאה רעײדרַאוװטטיור
 :ע ר רעד ןופ רענעט ןעוועג ןענעז סָאר --- בָארעדרַאג רעד ןיא רימו יב

 ןגָארפ וצ ןוא ןעמעטָא וצ רעטסייל ןרָאװעג זיא סע יא עי ציל ָא װ

 .םויק ןוא גָאטלַא ןופ תונויסנ ערעווש יד

8 8 

 יא

 ןיא .הלשממ סעסואָארקַאמ ןופ דָאירעּפ "רעלַארעביל, ךרעל רעד

 ןוא עיסורַאמ ןעמוקעגנָא ןיא סע .טקידנערַאפ ךיז טָאה טָאטש

 טנַאקעג ןיוש ןעמ טָאה סַאג ןיא .קערש:טיוט ןופ רָאירעּפ רעצרוק ַא

 רענלעז ןזײװַאב ךיז ןגעלפ 6 בלַאה םורַא .גָאטײב 9 זיב זיולב ןײגסיורַא

 ?וקעג ןענעז ?ירּפַא בױהנָא .רעפרַאװנלױק ןופ ךיז םורַא ןליוק ןעײּפש ןוא

 רעטסעקרָא ןופ ןעגנַאלק יד טרעהרעד ריז ןבָאה סע תעב ןוא ןשטייד ןעמ

 יד ןזיוװַאב ךיז ןבָאה טָאטש ןופ ?לייש ַא ןיא תעב ןוא "ןייהה םִא טכַאװ
 :םפיוה רעד ףיוא ריז ןבָאה ,ײמרַא סנט:72 םעד םלעהליוו ןופ ןעגנוקײשּפָא
 רעד ןופ ןרופ עטצעל יד ךרעלדרעפו עטרנּפענײבלַאה ףיוא טּפעלשעג סַאג

 ..."טכַאמ ,, סװָארָאפיקינ עיסורַאמ רעקידנפיױקטנַא

 ףיקָאי .רד ןופ גנוניוװו רעד ןיא רעטצנעפ םייב ןענַאמשעג ןיב דיא

 ַאירַאמ --- יורפ סרָאטקַאד םעד םימ ןעמַאזוצ ןייטשנרא שטיוװעיעגרעפ
 רעזייק ןופ ריציפָא ןכיוה ַא ןופ רעטכָאפ ַא ןעוועג זיא יז .ַאנװָארָאדָאעפ
 .טָאלפ ןכעק
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 !ןמַאדלָאס עשיסוה עטצעל יד ןענעז סָאד !ַאנולָארָאדַאעפ ַאירַאמ --

 ןבָאה טשינ יז רעמ ןלעוװ רימ !סעכַאּפַאּפ ערעײז !ןלעניש ערעײז ןָא טקוק

 ןייז יז רָאנ טפַאשקנעבו יד טעװ יצ טסײװ רעװ ןוא ,ןגיוא ערעזדנוא רַאפ

 | .טמַאשרַאפ זדנוא ןבָאה ײז סָאוװ ,ןענייּפ יד יװ רעטכייל
 שטיװָאנימַאינעװו ידַאקהַא ,ןשנעמיטנעס ערעיא םימ ףיוא ?רעה ---

 :ָאירטַאּפ ןופ טפול רעד ןיא טעװעדָאהעגסיוא ךיז ןוא ןריוכעג ןיב דיא ---

 -עמ תמאב זיא רימ ןוא ,רידנומ ןשיריציפָא ןרַאפפ גנורעטעגרַאפ ןוא םזיט

 ...םזיטָאירטַאּפ ןגעװ סעיצקעל ךייא ןופ ןרעה וצ ןצרַאה םוצ טשינ יװ
 -- עדנַאב ריא ןוא "טייהיירפ , ךייא יב זיא ַאװָארָאפיקינ ַאיסורַאמ ביוא
 :ינע יד ןיא רַארּפש עמַאזניימעג ןייק טשינ רימ ןבָאה ,*יימרא רעשיסיר,

 !םעדַאריט עכלעזַא ןופ ןעײרּפַאב ןרעיוא עניימ רייא טעב ךיא ןוא .םינ
 .סעיפַארגָאטַאפ טימ ענירטיװ ַא ןעגנָאהעג ןיא סַאג טייז רענעי ףיוא

 ןוא .עיטַאּפמיס ןייז טימ רעײדהַאוװטשיױה ַא --- ײז ןופ רענייא ףיוא

 ןיפפ ןרוּפש יד ןפכינרַאפ וצצ הנווכ ַא םימ ,תועמשמ -- ?רופ ןטצעל ןופ

 :כעלרירַאבמוא ריא ןרעכיזרַאפ וצ דעלרעטיר ןוא םיא וצ טײקטנעָאנ ריא

 :טיוװ רעד ןיא טַאנַארג ַא ןַאטעג רעדיילש ַא רעײדרַאװג רעד טָאה --- סייק

 | | ...עניר
 הל ֹוצ ףיוא יװ ,סעיפַארגָאטָאפ יד ...ןטָאשעצ ךיז טָאה זָאלג סָאד

 .ץנַאג ןבילבעג ,סיעכ

 םעד רָאנ .ןטוגימ עצרוק ...דרָאקַא רעטצעל רעד -- ןעוװעג זיא סָאד
 .רעטייר עשטייד ןזיװַאב ריז ןבָאה



 ַאניַארקוא אנײטסַאמַאס .אזש

 י עד ןגעװ ןעגניהטעמ ןעגנָאהעג טנעוו יד ףיוא ןענעז םורַא העש א ןיא

 :עג טקידניקעגנָא ןענעז סע ."עניַארקוא רעיירפ ,, רעד ןופ גנוייטשטנַא

 רַאֿפ ;נוקיטכערַאבכײלג, ,"ןטייהיירפ עשיטַארקַאמעד עתמא , -- ןרָאװ
 .ןעגנוױשגָאטלעװ ןוא סנביולג ,ןשכיש עלַא ןיפ םַאנסיוא ןָא -- רענריב

 :ריב ןשיװצ גנַאנמוא ןופ םיללבכ עבעלמע ןרָאװעג ןזיװשגנַָא ןענעז ייברעד

 וה ןרעדנוזאב ַא טכַאמענ רימ ףיוא ןבָאה םיללכ יד טָא ןופ 2 ןוא .רעג

 ץיכעלָאש יד !עײּפש ןוא םעקששעמעס ןײק ןסע טשינ רָאט ןעמ (א

 | .ךיז רעטנוא

 :ןושֿפ ןשיסור ןיא ןעלדיז ֹוצ ךיז ןטָאברַאפ זיא סע (ב
 3000480108 2848 18 טס0664468404/ עזסםע

 סָאװ ,ןעגנולעטשרָאּפ יד ןעײנַאב טיירגעג ךיז ןעמ טָאה רעטַאעש ןיא
 ?קעּפס. ַא ןקידנע 8 ןזיב לײװ ,ןסירענרעכיא ןרָאװעג ןכָאװ עמצעק יד ןענעז

 | ..רעלגעממוא ןעװעג זיא לקַאפ

 ןיא יקסוװָאלאפיֵָאװ ןרָאװעג םלעפשעגפיוא זיא טפַאשרעה רעלופ | יא

 נַאקס א ןכַארכעגכיױוא טָאה גנולמאזראפ רענײמענלַא רעטשרע רעד ףיוא

 | ...הביס יד ןעוועג ןיב ךיא ןכלעוו ןופ ,לַאד -

 ןסעזעג גנַאלנכָאװ זיא עּפורפ יד) -- ף כ י ת ןליּפש ןבוהוצנָא ידכ
 םענייא טימ ןעגנולעטשרָאפ יד ןענעפע ןרָאװע: ןסָאלשַאב זיא (טיוהב ןַא

 ' | .ןסרַאֿפ םאקרוג ןופ

 .ּפָאק םוצ ןסָאלּפעגוצ םולב עצנַאנ סָאד שממ זיא רימ- יב

 ערעטצניפ ןיא יװ ןגעֿפעג ץנעגילעטניא עשיסור יד זיא םישירח: 4 --- |

 ןָאטעג סיבו ַא גנַאלש ַא פלָאװ ךימ יוװ ןעננוהּפשעגפיױא ךדיא זיב !ןרעלעק

 ןיא ,טולב ןיא סיוא טייג ןוא ןגָאלשעג טגיל דנַאלסור ןעוו ,טציא ןוא ---

 :ָאק םע ןענַאװ ןופ ,טרָא עקיצנייא סָאד זיא רעטערבײעניב יד ןוא ,רעמייא
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 ,דיל ןשיסור ןֹופ רענעט ,ךַארּפש רעשיסור רעד ןופ ןעגנַאלק ןכליהּפָא ןענ
 | -- ןצרַאה ןשיסור ןופ ןצפיז

 ןיא ןרעדולּפ יד עניב רעד ףיוא ןָאטסיױא ןרָאיטקַא עשיסור ןלעוװ סציא
 ײב רעבכייוו עשלַא ןעלציק ןוא סונעגסנבעל רעײז ןטנעטַאּפמיא יב ןצייר
 -- סעקמַאיּפ וד

 ָאד ךיא כָאה ,עבַאנפיוא עקיטנייה רעײז עלַא ןעײטשרַאפ ױזַא בייא
 7 !ןַאפ וצ סָאװ טשינ

 ןרלָאמ עג טָאה -- ןלָאצסױא טשינ קלח רעיא ךיײא ןלעוװ רימ --
 יד זיב ןלָאצ טשינ שיצקעריד יד שעװ טלַאהעג עטרישנַארַאג ןייק :אקרוג
 .ןרעװ רָאלק טשינ טעװ עגַאל עכעלטפַאשטריול

 טגערפ --- ?טנװַא ןטשרע םעד ןריפוצסיוא רָאפ ריא טגייל סָאװ ---
 ןטייז עלַא ןופ ןעמ

 !*ןטרַאגנשרַאק , סוװָאכעשט ---

 .ןבָארּפ דָאװ א ןכָאה ףרַאד ןעמי !עגושמי ---

 ...ךיא גָאז --- ןבָארּפ 2 וצ געט 4 --

 .רעיושוצ 90 ןעמוק ןלעוו'פ --- 

 181 ןעמוק ןלעװ "ןַאמ סבייוו ןיימ,, ףיוא זַא ,טריוואק ---
 ;רעּפער םעד ןעמיטשַאב וצ עיסימָאק ַא ןביילקסיוא רָאפ גייק ךיא --

 .אקרוג ןדלָאמעג טָאה --- יעגנועטשרָאפ 10 עמשהע יד ןופ רַאו
 ;רַא יד לעװ ךיא !רַאוטרעּפער םעד שמיטשַאב ,סעיסימָאק טביילק --

 .גננופכיר רעד ןיא ןעמענרַאפ ךיז טעװ רעטַאעט סָאד ביוא ,ןכַאמטימ טעב
 .רעביא ןבעל רימ סָאװ ,געפ יד ןופ טייקטסנרע רעד טכערּפשטנַא סָאװ

 ...סיוא ךייא טלַאה סָאװ ,בייוװ א טָאה ריא ---

 .גנלמַאזרַאֿפ רעד ןופ קעװַא ןיב ךיא

 ;שרַאק ַא, ןיפ ןבָארּפ יד וצ ןטָארטעגוצ רימ ןענעז םורַא העש 2 ןיא
 יירד יד,, טלעטשעג טַאהעג רעירפ בָאה ךיא) ישזער ןיימ ןיא -- "ןטרָאג
 ד ןופ םענייא וצ ןרָאװעג טנכעררַאפ זיא לקַאטקּפעס רעד ןוא "רעטסעווש
 - .(רָאי יירד יד רַאפ !!עטסעבג

 ;רירַאב רעירפ ןיוש רעד ףיוא ןָאטעג סעומש ַא ןרעג ךדיא שלָאװ ָאד
 ;יירנרעד ןוא ןעגנוימַאב עשירעפעש ןופ עמעט רעטרזחעגרעביא ןוא רעמ
 ענעי ןופ קימַאניד יד רעבָא ,ןעגנוטײרַאברָאפ עקינימרעטצרוק ןיא ןעגנוכ
 ןםילש ןקוהדנייא ןוא ןשינעעשעג עקידנבעווש יד ןופ גנונַאּפש יד ,געש
 יד ,טייקכעלקריװ יד :עמעטירקיע רעד ןופ ןפערטוצּפָא ווורּפ ןדעי סיוא

 1918 געטטלירּפַא ענעי ןיא ןשטנעמ ןשיווצ ןעגנויצַאב יד ,ןשינעטלעהרַאפ
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 ,ןעגנַאנעג ןיא לקַאמקעּפס רעד .טלופרעביא ןעוועג זיא רעטַאעט סָאד

 | .סעיצַאװַא עקידהדסכ ןופ טײלגַאב

 ."ןווַאמיפַארט, --- טליּפשעג בָאה ךיא

 .גנַאהרָאפ םעד ןביוהעג לָאמ עכעלטע ןעמ טָאה טקַא ןפ:2 ןבָאנ
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 י;

 יידר עטצעל יד טכַארבעג ןבָאה ץירַאה טקיטײװעצ ןייס ןדנווװ עפיפ

 - .עניארקוא ןיא -- םישדח

 גנוריפפיוא רעד טימ ןקידנערַאפ וצ ןסָאלשַאב ןעמ טָאה ןָאזעפ םעד

 רעד ןופ טנעצַארּפ 90 רימ קידנבעג ,סיפענעב ןיימ וצ ?ָאללעטָא ,, ןופ

 | .עמַאנניא

 עהעדנַא ןוא עיגָאלָאנַארכ יד -- טנַאטַאב יװ --- טשינ קגעדעג ךיא

 גנימענרעטנוא יד זא ךד ע  ס פ אש ט רי װ/ זַא ,תועמשמ .םיטרּפ

 רעשירעלטסגיק רעד ןעוװעג זיא יקסווָאלַאטיָאװ ןוא ,עװיטקעלָאק ַא ןעװעג
 זַא ,גנודלעמ ןיימ ףיוא ןַא ,קנעדעג ךיא .רעגַאז:העד "?רעשילַארָאפ , ןוא

 טטרעההעד ךיא בָאה ,רַאוטרעּפער ןימ ןיא טשינ ?ָאללעטָא , בָאה ךיא

 *!תעל:תעמ ןייא ןיא טכַאמעג "קָאלג, ןיא "ןכירנייה, :ןפרוװרָאפ ?גָאה ַא

 -- ,עבָארּפ רעש:0 רעד ףיוא קינײװנסױא םדערעג "רעד, סוועיערדנַא
 םירבז רַאפ טשינ לי ןוא ,"טסקעט סריּפסקעש , טימ חומ םעד רע טיירד;

 .?ָאללעמָא , ןכַאמ ןייז חירשמ ךיז

 !ריּפכקעש ךָאד זיא'ס ---

 !ןבָארּפ 4 םעדכָאנ ןבעג ןוא ןשנװָא 4 ןעײרּפַאב ךדיד ןעמ םעוװ ---

 .טייצ געט 8 טסָאהי

 2?תעמ 8 ַא טיוה ןופ ןכָארקעג ,םײהַא קעװַא .םמיטשעגוצ בָאה ךיא

 : .טנאזטנַא דיז --- ןוא תעל

 ס י ק ס ? א ד :(טנָאטַאב רעירפ ןיֹוש סע בָאה'כ) זיא תמא רעד
 9 ג סט ש י ג בָאה ךיא ןוא ,ןוורעג עֶלַא ןיא ןסעזעג זיא  ?ָאללעפַא

 .ךיז ןיא טקנוּפשרַאּפשנָא םענעגײא ןייק ןעניפעג ט נָא ק

 :עג םָאה .ּפ רםח רעד .רָאג זיב טכַארבעגפיוא ןעוועג זיא עּפורש יד

 טָאה ןָאזעס םעד רעבָא ,209/ רַאפו -- ?ָאללעטָא , טכַאמ רע זַא ,ןדלָאמ
 בָאה ךיא :ןטקַא ערעדנוזַאב ןופ סַארגָארּפ ןטשימעג ַא טימ ןסָאלשעג ןעמ

 .(?דיז טכוד) "ןישזָאגָאר , ןופ ןוא "רעד, ןופ ענעצס ַא טליּפשעג

 יִצ זיא ,רעקילָאהָאקלַא רערַאבלײהמוא ןַא ,וָאנַאּפעטס ,רָאיטקַא ןייא

 ןדלָאמעג ןוא ןגיוא עפלּפענרַאֿפ טימ דימ טקוקעגנָא ,ןעגנַאגעגוצ רימ
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 .רעפנזייש א ןיא 8092 !ידאקרא ,הכרפ עטסיבעג ןיימ ףיו א םענ =

 טאפ ךיא בָאה טציא יו ַאללעטַא ןליפש טגַאזעג ןכיֵא ךיז יח סָאה ןד ןייא

 | .!ייקלַאפ שידיי , ;:טסייה סָאװ ןענַאפש

 .פמשודיחרַאפ טקוקעגנַא םיא בַאה ךיא

 :סיוא ןַא ןעוועג זיא סָאד -- !?דָארַאנ יקסיערוועיג ""ק קלָאפ שיריײ

 ףיוא ןויטַאס רעשיריק ַא יוװ רעיוא ןרַאפ ןעגנולקעגּפָא טָאה רעכלעװ ,קורד

 :שדוח ןיא -- ןלעשצנָאלַאיװ ןוא ןעלדיפ עלַארעביֿפ יד יװ ןופ םעגורשס יד

 ףיוא ?כוי ַא ןיא לָאמ ןײא ץעגרע ,רעדיל טגנורּפ ןיא .?דָאכסַאװ , לַאנרושז

 ךירכפייא ןַא ךָאנ -- ?יטסַאװַאנ,, גנוטייצ רעלַארעביל רעד ןיפ טלַאּפש ַא

 לקיטרַא ןפרַאש ופסרעסיוא ןַא רעדָא םָארנַאּפ ַא ךַאנ ,סַאה:ןדיי ןדליװ ןופ

 ."ַאימערװ עיָאװַאנ,, ןיא

 ?םיוא רעד רימ  טָאה ענעלָאק ןרוכש ןײימ ןיפ ןּפיל יד ףיוא לָאמ סָאד

 +ַאנ יקסיערוועי, ...חומ ןרעכיא לַאנק רעטכירעגנמוא ןַא יװ ןפָארפעג קורד

 =לועי , ײצ תוכייש ַא רַאפ ?ָאללעטָא , םימ דָאזיּפע רעד סָאה סָאװ ?"רָאר

 :עמָאק רעד ןיפ גלָאפרעד םעד תעב קיד ּוצ רָאי ַא פימ ןיוש בָאה ריא

 ןיא זַא ,רעיושוצ ירד ַא ןיפ טרעהעגסיוא ''רעטימֿפרעּפ ןוא שַאטַאּפ , עיר

 עצנַא;,, יד ןגָארפעגנײרַא ךיא כַאה "רעשימלרעּפ} ןופ טלאטשענ רעד

 :רַאפ ןיא "שטנעמ:סקלָאפ ןשיידיי ַא ןופ ןח ןוא םיקי דקודעג ,(םייקיטימטוג

 ...(סרַאפ ןכעלכעלפרעביוא ךעלטנגייא ,ןרעלוּפַאּפ ןופ טלַאהנוא םעד טפימ

 ךיא ...םעד ןיא ןסעגרַאפ -- ןוא טרעהעגסיוא טטנעמילפמיאק יד ךיא בָאה

 תעכ ,ןפנורג =עלַאנָאיצַאנ; לעיּפיצנ ירּפ} ןגעװ טכַארטעג טשינ ךיוא בָאח

 רָאדָאעמ טריפענפיוא קירוצ ראי 8 עּפַאנק טימ סיפענעב ןיימ וצ םָאה ךיא

 ןייק טשיג ןעועג טייקשידיי ןיימ זיא רימ ראפ .?ָאטעג עיינ סָאד , סלצרעה

 -- טיג ײזַא ,"גנוגיצרעביא עפיפ,, ןייק טשינ ,"עמרָאּפטַאלפ עשישילַאּפ

 ט ק ַא פ אזא טרעיינ -- ?אטח,, ןייק טשינ יוװ ,!פסנידרַאפ,, ןייק טשינ

 ."רובעי אלו קוח, ַא יװ רעכאװש טשינ אלימב ןיא רעכלעו ,רֹובעי אלו

 :ײז ןיפ ןעננורּפשעג ,המחלמ ַא טריפעג ךיא בָאה ןעמַאמ:עטַאט טימ |

 ןוא ..ּפָארַא ּפָאק ןטימ טלעװ רעײז ןרעקרעביא טלַאװעג ,ןענַאּפשעג ערע

 ךעלצרעמש ןעמַאמ;עטַאפ ךיא בָאה ײז שימ ןפמַאק ערעמיב עניימ בילוצ
 יװ ,טסאהעג טשינ ןיא טבילעג טשינ ךיא בָאה פייקשידיי ןיימ ןטבילעג

 =ָאג גנײז ,רענניפ ענייז ,ןעננול ענײז טשינ טסַאה ןוא סשינ טביפ רענייק

 ...רעכע
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 :םיווא ןימ ןיא ןעגגיסקעגּפָא טָאה "דָארַאנ יקסיערוועי , םװָאנאפעפס
 ןיפ ןבלעװעג רעטנוא גנַאלק רעטכירעגפוא ןַא יו יוזַא ןצרַאה ןטעפמַאּפעג

 ןייז יצ םיוא טעז ןוא ( פרעפשינעגסיוא זיא ןכעל סָאר וװ ,ץַאלַאּפ ןפכיפ ַא

 | | .קיבייא ןוא קידנעמש ףיוא ןדניוושרַאפ-

 - סָאר טָאלשעג טָאה יז ןיפ רעדעי ןוא ,ןסָאלפעג ןענעז געט יד ןוא
 : ןטושת עײנ ןיא תולאש עיינ סימ ןײזפטוװאב

 יד ןֹופ םענײא טימ טנעקַאב לָאטַא ריז ךיא בָאה ןװעשַאטקעב יב |
 :יקַאמ שטיװַאנַאװא רָאדָאעפ --- טָאטש ןיא ןטַאקַאװחַא עטסנעעזעגנָא

 עטרעדניזעגּפָא ןיא ןסעזעג לָאמנײא טשינ שירדעבלַאז ןענעז רימ .שסנעש
 =ןײא ךימ רע טָאה .ןכערּפשעג עסייה קידנריפ ,ןַארָאטסער ןיפ ןשעניכַאק

 .ןתמא ןיא טנעװ ריא , :ףֹורסיוא ןַא טימ טשַאררעביא סעומש ַא ןיא לָאמ
 רעדָא ,טכַא-שסיוא ןַא רעדָא זיא סָאד ?שטיװַָאגימַאינעװ ידַאקרַא ,דיי ַא

 ?יסקַא רַאפ ןטלַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,ןפירנַאב ךס ַא ןקוקרעכיא זומ ןעמ

 | .."ךייא םימ טּפַאשטנַאקַאכ ןיימ ןיב ןעמ

 :דַאפ טשינ ,ןגיוושעג ןוא טשיוהיחרַאפ טסוקעג םיא ףיוא כָאה ךיא = |

 ?ַאטקעב } רעבָא ,טמגרע סע שניט רע יצ ,דיז טלציוװ רע יצ -- קידנעייטש

 ןרלַאמעג קידנכַאפ ,טנַאה ןייא םימ םיא קיד געמעגמורַא ,טַאה וועש

 רעשימָאטש רעד ןיפ רעציזרָאֿפ רעד זיא ששיװָאנַאװיא רָאדָאעּפ --

 - ."שייל עשיסור:קידתמא דנַאברַאפ,, ןופ גנילײמּפָא

 רעקיזָאד רעד זא ,ןכעגוצ ָאד ןעמ ןומ גָאט:וצ:טניה רענעײל םעד

 ןופ דגַאברַאפ ,, ןיפ ?איליפ רעטסמערטסקע רעד ןעװעג ןיא "דנַאברַאפ,

 ביוה ןופ גנוריזינַאגרָא ןֹוא עדנַאנַאּפָארּפ:םָארנָאּפ ענעפָא :"קלָאפ ןשיסור
 ןייז ןופ טקנוּפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןעמייה עשידיי רעביא דרָאמ ןֹוא
 | | - | יב .םַארגַארּפ

 ןענעז ,קסװָארדנַאסקעלַא ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא ם סָאװ ,ןרָאי יד רַאפ
 5 ש י ג --- "רגאבראפ ,, ןוֿפ ?"יפיוקיטעש רעשיטקַארפ , ןופ ןלאפ ןייק

 ,ךיא בָאה ,גנרקעמ םװעשַאטקעב קידגרעההעד ,רעבָא ,ןעמוקעגרָאפ;

 רעד םימ  טרָא ןופ ןָאפעג קוה א ךיז ןיא ןניוא יד טצָאלנעגסױא ,אמתסמ
 טָאה .װועשַאטקעב ןוא ,טלטיױררַאפ ךיז טָאה ָאקנעשוקַאמ ...סיֹורָאפ עצײלּפ
 -ןבענע ןוצ קימסחשה

 ןעק ךיא ?ײװ ,טנָאזעג םשינ רעירפ לָאמנײק ריד סע בָאה ךיא --
 רַאדָאעפ ?ײװ ןוא ענַארּפ רעד ןיא טײקרַאבליפ ענעבירטרעביא ןייד
 רעד ןיפ "טייקימעפ , יד טָאה רעכלעו ,רעציזרָאפ א ןזיא שסיװַאנַאװיא



 רע יװ ,גנוטכיר ןוא טסײג ןרעדנַא ץנַאג ַא ןיא סריפעג גנולײטּפָא רעגיה

 : .טמַא ןייז טיופ ןריפ טלָאזעג סע טלָאװ

 זויַאס,, :גנושַאררעביא ןופ ריז וצ ןעמוק וצ ןזיװַאב טשינ בָאה ךיא

 =ַאטקעב עכעלטע יד יװ רעקרַאטש ןעװעג זיא "יעדויק ךיקסורגָאנניטסיא
 ?רוק ןיא םלָאװ ךיא ןַא ,ןסָאלשעגסיױא טשינ זיא סע ןוא ,רעטרעװ סוועש

 .ופעניבַאק ןופ ןפַאלעגסױרַא םורַא ןטונימ עצ

 רעכעלנײּפ רעד ןופ טריפענסיורַא ךימ טָאה ָאקנעשוקַאמ רעכָא
 .עיצַאוטיס

 :ןדלָאמעג ןוא טרָא ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רע

 יצ טשינ ריא טרעהעג ,ךיײא ליפ ןוא ךייא ןעק ךיא ייוװ יו ---

 +טנערעגפיוא עפיפ רעײא ןוא ,עיצַאזינַאנרָא רעשישילָאּפ םוש | ײ ק
 ףיוא ןעייל ןוא קיטקַארּפ רָאי 28 טימ טאקַאװדַא ןַא ןיִב ךיא --- טייק

 טשינ ןעמענפיוא ךיא זומ -- ןצרַאה ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,ץלַא םינּפ ַא
 רימ טלָאװ עכלעוו ,ײטרַאּפ רעדנַא ןא ןופ ײטרַאּפ ןיימ וצו גנויצאב א יו

 ידעלנעזרעּפ ךייא ןופ גנויצַאב א יֹוװ טרעײנ ,טרעמיקעג רַאה ַא ףיוא טשינ

 ןסַאה ֹוצ טנורג א יקסוװערָאמ טסיטרַא רעד טָאה יצ .ךעלנעזרעּפ רימ וצ
 יצװבָא ,ןשרָאפ וצ שטרָא ןַא ָאד טשינ ןזיא ָאקנעשוקַאמ טַאקָאװחַא םעד

 טגײלעגפיוא טשינ טולָאסבַא ךיא ןיב טײהנזעװנָא ןיימ םיא ןפרַאוומָא

 !שטיוװעיעגרעס ןיטנַאטסנָאק ,ןגיונרַאפ וצ דימ דובכ םעד בָאה ךיא
 טא טנַאװ רעד ףיוא רעגנעה ןופ טוה ןייז ןעמונעגּפָארַא טָאה רע

 - .טנַאה יד ןווששאטקעב טקערטשעגסיױא
 ײנעקָארשרעד שימ ,טנַאה ןייז קידנזָאלסױרַא טשינ ,טַאה ועשַאטקעב

 | | :רימ וצ ןדנָאװעג ךיז ןגיוא
 ?יא רָאדָאעפ ןענַאדנופ ןזָאלקעװַא טשינ ךָאד טסעװ וד !ידַאקרַא --

 ריד רעלקרעד ךיא !גנומיטש ַאזַא ןיא ,טנעמָאמ ַאזַא ןיא ןשסיװַאנאװ

 שטנעמ רעד טָאה ,ןָאט יײוװ ןָאק ריד סָאװ ,םעד םעלַא ֹוצ זַא ,שירָאגעטַאק

 7 | .טשינ תוכייש עטסלַאמינימ ןייק

 +דַא ןוק משינ ריא טנעז ,סנטשרע !שטיוועיעגרעס ןישנַאטסנָאק ---

 -- םגטײװצ ןוא !טנעדופס  ַא סיקצישזארטעיּפ ןוא טסירוי ַא םגה ,טַאקָאװ

 !קנַאבסגנוקידלושַאב רעד ףיוא טשינ ךיא ןיב -- !רקיע רעד ָאד זיא סָאד
 עלַא ןופ גנורעּפרעקרַאפ ַא ןעװעג טציא זיב יקסװערָאמ זיא רימ רַאפ

 =ןר :ףירגַאב ןטימ ןענעכײצַאב רימ סָאװ ,ןוויטָאמ עטסעב ןוא עטסנעש

 ןעמַאזוצ םיא טימ טכעלעגרעכיא ףיש וצ בָאה ךיא .?ץנעגילעמניא עשיס
 .+נעװ ןטכַארט לָאז ךיא זַא ,סיָאטסלָאפ ערייב ,ןווָאכעשפ,ןיקכװעיָאטסַָאד
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 :רעטיברַאפ ַא יקסווערָאמ זיא ,סיוא ךיז טזָאל ,ָאד טציא .שרעדנַא םיא
 טשינ ןיא ,סדנַאלסור בא ?סנעמעװ :ד יז ט ג ע ר פ !אנוש רעט

 ןיפ עגַארפ א סע ןזיא ,רעכעלנעזרעּפ ןיימ ביוא ;ןפמשק' וצ טרָא סָאד ַאד
 רימ רעביא ןײז םחרמ ךיז ןטעב טשינ םיא ?לעװ ךיא ...ןוא ןסיװעג ןײז

 םיא ןגעק ןיב ךיא סָאװ ,תולוע יד רַאפ סנכערברַאפ עניימ ןבעגרַאפ ןוא

 | .ןעגנַאנַאב
 :סױרַא ךיז טָאה קיטייצכיײלג רעבָא ,גנַאגסױרַא םוצ קעװַא זיא רע

 =ַא נַא װ יא ר ָא ד ָא ע ם, :ןװעשַאטקעב יב ןוא רימ ייב ןסירעג
 ."!!ש ט י װ

 ַאד ןיא ,טקידנערַאפ ךיז טָאה ןַארַאטסער ןיא שנװָא רענעי יוזַא יװ |

 םנדיײז ןײז ןופ םישרּפ יד טרעהעגסיוא בָאה ךיא ;קיטכיװ טשינ ךיוא
 |כ על נג ע זר ע ּפ ןײמ ןופ ןווימָאמ יד ןעמונעגפיוא טָאה רע ;הדירי"
 ?טָאס ַאיַאנרַאשט, :ףירגַאב ןרַאפ רעדיוש --- ןשיטילָאּפ זיולב טשינ ---

 ."ַאינ

 ?ןרָאװעג םלייצרעד תויטרפב ױזַא ץלַא סָאד ןיא סָאוװ בילוצ רעכָא

 :ַָאקס ןופ "ע ר ע, יד ןבױהעגנָא דיז טָאה סע יוו ,םעדכָאנ ץרוק

 מורַא ןענעז ןסַאג יד רעביא ןוא "אניַארקוא רענײטסַָאמַאפ , סיקסדַאּפָאר
 עט ןיא זַא ,קורדניא םעד טכַאמענ ןבָאה סָאװ ,"ןענַאמַאטַא , ןעגנַאנעג

 ?ןרָאלַאמ, עכעלטע טָאטש ןרעביא עבָארּפ ןופ ןפָאלעצ ךיז ןענעז רעפַא
 ?קַאס רעדָא סירַאקגַאקנעּפרַאק ןופ ןעמוישסָאק ירד ןיא ןטסירָאכ !?עשיס

 :קעלַא ןייק ןַא ,שיפא ןַא ןזיװַאב דיז טָאה --- גנוריפפיוא ןַא סיקסנַאגַאס
 עשיסור ןופ ןירעגניז עטמירַאב יד ,ַאיַאקציװעלּפ טמוק קסװָארדנַאס
 ;מעיַאינָארַאבז , ןופ טייצ רעד ןיא .ןסנַאמָאר:רענײגיצ ןוא רעדילײסקלָאפ

 ;םיוא טרעצנָאק סַאיַאקציװעלּפ טָאה "יוװָאמ םָאקסייסאר וו ַאקיאל איס

 טמוק ןגעקטנַא ןוא סאג ןרעביא ךיא ײג ...הלודג ערעדנוזַאב ַא יװ ןעזעג
 סעּפע רימ םעז רע ,ךעלדניירפ ךיז ןסירגַאב רימ .ָאקנעשוקַאמ ןָא רימ

 ...ןזָאלבעגנָא ...ןדירפלצמוא ...שפנ:תמגע ןַא טאהעג טלָאװ רע יו סיוא
 ?רימ ךיז טכוד רשפא

 ?ַאנַאװיא רָאדָאעפ ,טרעצנַאק ןפיוא ןגרָאמ ךיז ןפערט רימ --
 | ?שמיוו

 :ץנרעטנוא ןַא טימ רע טנערפ -- ?טרעצנַאק ן| כ ? ע װ ףיוא

 | .שֹודיח ןופ קוררסיוא םענעכַארפש

 רע סָאװ טניוטשרעד קיטכירפיוא ,ךיא גָאז -- .ַאיַאקציװעלּפ ---
 ."חלודג , רעד ןגעװ טשינ ךָאנ טסיײוו

 א

 וי
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 סימ רעלדניירפמוא רע טשטעווק -- ?ַאיאקציוועלפ ַאקַעמ ַאקאֹי --|
 | י | .ןרעפל'ש יד

 יה ןֹופ ןירעריפסיוא עטסעכ יד ?טשינ ריא טנעק ַאיַאקציװעלּפ ---

 !שטיוװָאנַאװיא רָאדָאעט רימ ןופ טכַאל ריא !דיק:סקלָאפ ןשיס

 ,ןיא ,"ןַאדכָאב, -- טרעײנ ,*רָאדַאעפ טשינ ךימ טפור ,תיׂשאר ---

 טשיג גָארטרַאפ ןוא ןטרעצנָאק עשיּפַאצַאק ףיֹוא טשינ ךיא יג ,םגפיײװצ
 יב | .רעדיל עשיּפַאצַאק ןייק

 עד"ב יד ןוא װָאכעשט ,יקסװעיָאטסָאד --- ?סעּפַאצַאק , יד ןגעװ

 ןיפ -נַאברַאֿפ, ןופ רעציזרָאפ גנַאל טשינ זיב םעד ךיא בטָאה סיָאטסלַאש

 ...ןגערפ וצ ןזיוואב טשינ "טייל עשיסור קירתמא
 ;ור רעד ןופ רכז רעד ןעזעגפיוא קסװַארדנַאסקעלַא ןיא טָאה ױײזַא

 | .עירעּפמיא רעשיפ

 !דדב הכשי הכיא



 - "ןינקרוּפ חמציו ןָא .אש

 .געט עגנַאל טגלָאפרַאמ ךימ טָאה דָארַאנ יקסיערוועי , םװָאנַאּפעטס

 809/ רַאּפ זַא ,ןרעלקרעד ו ןײז םירכדכ .ךיראמ טשינ ףרַאד ךיא

 רענעײל ןרַאפ ןכַאה רימ סָאװ ,םעד םעלַא דָאנ) עטַאק:טנװַא רעד ןיפ
 ,ןעגנוכעלרעביא םרב -:לעב רעזדנוא ןגעװ ןעננערב וצ ןזיוַאב ןייש
 (ןריּפסקעש ןיא -- ןעגנוכײרגרעד עסיװעג ןֹוא -- ןעגנוכערפש

 ;רעד וצרעד קידנעיײז טשיג ,?ָאללעטָא , ןיא עניב רעד ףיוא ןײגסיױרט

 טלָאװ ךיא סָאװ ,טירש א ןעװעג ריִמ רַאפ ןיא ,טיירגעגוצ ןוא ןסקָאװ

 ןיפ רוּפש ןייק ,ןמיס ןײק ,ןפָאש ןייק ןוא ;ןעקנָאשעג ששיג לָאמגײק ריז
 טשינ יאדווא ןיא יאדווא ןוא ןעזעגניא טשינ ָאד ךיא םָאװ "םזילאעדיא,
 א ןעװעג סע ןיא רימ רַאפ ..ץיח יפלכ ןצעמע "ןיװַאכ ,, וצ טוימעג

 | | | | !מיקכעלדנעטשראפטמבלעז

 '- ַא 2 ט ם ב 2 9 ע | יד טָא ןיא וָאנַאּפעפס רבח ןיימ רַאפ רעכָא

 טשינ -- קי :טסירעטקַארַאכ רעד ֹוצ ךירטש ַא -- ט ײ ק כ ע 2 ד גע ט ש

 טלַאטשעג יד | לַאפ םעד ןיא ןעזרעד טָאה רע :רעכעלנעזרעּפ ,רעניימ זיולב

 -.ס 5 ַא מ ןופ --

 רעיוהעגמוא ןַא טכַאמעג ןדנעששמוא ענעי ןיא סע טָאה רימ ףיוא
 .שגוװ ַא םעד ןיא טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא !קלָאפ שידיי , :קורדניא ןפיט

 זבָאה דערעהוצ קילדנעצ עכעלפע יד יװ ,קירוצ רָאי 8 טימ ענליוװ ךיא
 ?לָאקישט רעטסעקרָא ןשינַאפמיס ןטימ ןעננוזעגטימ םנווָאניא תועובש

 ןײד .גָאז ךיא, :ץפיז ןקיטלמעד ןײמ טליפרעד בָאה ךדיא ;ןויטָאמ/ סיקס |

 2 שר יב .*!דיל ן ייד גגיז ךיא ,ריש

 40 7 - ?"קכָאֿפ) -- רעֶכַא

 ;וק י דיא לָאז = .רעיוט ,לםעג ,רַאילש ןכלעו ךרוד ?סע זיא זו ---

 / | ?םיא וצ ןעמ

 0 ,ןרעטלע יד ןגָאז וצ גינעג ןעוועג טלָאװ רעירפ 12--10 רָאי א טימ
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 ינעװ הלאש יד ןוא ,רחוס ַא ןרעװ קיטכירפיוא ןוא טסנרע ליװ ךיא זַא

 דַאנ ןרָאװעג טרעפשנערַאפ טלָאװ לארשי ללכ םוצ שײקידעהעגנָא ןיימ

 | .ןענאטשטנא ןיא יז רעדייא

 !טציא -- רעבָא

 דךיז ןבענ עזרעד ךיא תעב ,יבבל ?לכבו ישפנ לכב -- דיי ַא ןיב דיא

 זא ,רעהרעד ךיא תעב רעבָא ,"ןשטנעמ עשיסור:קידתמא ןופ ,, שאר םעד

 ײיַאדכָאב , ןפור ךיז ליװ ןוא טרעצנָאק "ןשיּפַאצַאקט ןופ טפיולשנַא רע

 .*?!שטנעמ רעשיסור, ַא -- ריא ןיב ןַאד --

 ,פסוּפ ןיא ןצרַאה ןיא :עזָאפרַאמַאטעמ עדליו ַא תמאב זיא סע
 .!רעטנָאלּפ א --- טשייקידייל רעד ןיא ןוא !שינעטסיװ ַא ;קידײל

 =ץ2 ןטסידײלענסױא ןיא טלמַאזעגנָא ךיז ןבָאה ןלונ ץוש רעבלַאה ַא

 !ײז ןבענ רעפיצ ןייק ַאטשינ -- ןוא טימ

 ,ענעבעגנעג יד ןיא ,םייקכעלקריוו ןיימ ןיא --- "קלאפ שידיי , זיא

 = + רעד ןזיא סָאר ...רעדָא '0, ןיא ךָאנ -- ןדנעטשמוא עטערקנָאק
 ?וענַאילימ -- ןיא ןעלדנַאװרַאפ *משינרָאג, לָאמ 0 יד טעװ סָאװ ,ר ע פ

 | .טסוװעג טשינ סע בָאה ךיא

 !ןטקַאפ ןבָאה טרעפשנעעג ןֹוא טדערעג

 טימ :ענליװ ןופ העידי א ןגעוומוא ךרוד ןעמוקעג ןיא ינוי ףוס ךדרעל

 ...רעטומ ןיימ ןברָאטשעג זיא קירוצ םישדח 0
 רימ ןוא ,עלהנה רךעלנעזרעֿפ רימ טָאה העידי יד ןבענעגרעביא

 :טכירַאב ןצרוק ריא ןופ עזַארפ עטצעל יד ןרעיוא יד ןיא טגנילק

 טכירכַאנ יד ריד טָאה סָאװ ,יד ןייז טפרַאדעג סע בָאה דיא,, --

 | - ...ימכַארבעג

 ןעװ ,טסיירט ריא ןוא ןרערט סעמַאמ רעד טנַאמרעד ךיז בָאה ךיא

 ?עהענוצ ךיז רעמטָאפ ןכָאנ געפ:העבש יד תעב ןינמ ןקיבוטש ןיא טָאה יז
 | | ---.שידק גָאז ךיא יװ ררח ןטיײװצ ןופ שרעה

 הדיל ילבח עריא רַאפ רכש ליפ ןייק ,דיחי:ןב ריא ןופ דיירפ ךס ןייק

 ןיפ יז טָאה געוװטרעטומס ריא ןופ תונויסנ עשיגַארט ערעווש יד רַאפ ןוא

 ןיא שידק תוקבד ןוא ץרַאה טימ גָאז ךיא יוװ ןרעה ןוא ,טַאהעג טשינ רימ

 עטסערג יד ןיא -- רָאי 20 רַאפ תחנ רעקיצנײא ריא טשינ ביוא ,ןעװעג

 .רָאי 18 עטצעל יד רַאֿפ הלודנ
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 ,שינעטערעג יד ,?יח תשא יד -- יז טָאה שידק ןייק ךיז רַאפ רעבָא
 טרעװ טלַאטשעג יד) רָאדַאערָאט ַא ןופ רעייפ ןוא ןליוװ ןפימ ענעדיי יד

 רענײק יז טָאה םישדח 10 -- !טגהָאזַאב טשינ -- (!םרזחעגרעביא ָאד

 .ןעוועג ריכזמ טםשינ

 םעד ןזיװעגנָא רימ טָאה ןעמ ...שרדמ:תיב ןיא ןפָאלענקעװַא ךיא ןיב

 שדוח ַא ןזַא ,ךיז שכוח !תוקפס !תובשחמ !תונויער ...קסעג סָאד ,געװ

 -- ןײז טעװ שידק ןײמ ןוא ?טשינ שידק ןייק ןעמ טנָאז טײצרַָאי ןרַאפ

 ?לוליח ַא רשפא ,הלטב? הכרב ַא ,לוסּפ
 לָאז -- רקיע רעד !םיטרּפ ףוס ?כ ףוס ךָאד ןענעז סָאד -- רעבָא

 -- יעמַאמ ןיימ רעביא ןּפָארט:רעױרט רעד ןסילפנײרַא תולבא ןופו םי ןיא

 םלוע ןפיוא ןענַאילימ ןשיװצ ,רענעסיוטשרַאפ ,רעטזָאלראווהַאפ רעד

 ריז טעװ רענעייל רעד ...םיולמ ןָא -- ןײלַא רענייא ענעמוקעג -- תמא

 זיולב סע ןענעז לײװרעד ...ןטקַאפ יד ןעזעגסיוא ןבָאה סע יוװ ןסיווהעד דָאנ

 .םימעג ןיימ ןופ ןעגנומיטש

 טָאה הליפת:לעב רעד .ריא ךָאנ ההכזחו ַא ןכַאמ ןטעבעג בָאה ךיא

 ךיא רעדײא ..."הנבש רֹובעב, ןעמָאנ סנדייז םעד טרעטנָאלּפעצ לָאמ  ייווצ

 :רעמנוא חור רעד טָאה ,"ןימינב 'רב םהרבא,, :ןגָאזוצרעטנוא ןזיֹװַאב בָאה

 :ןפודעגסיוא (שילָאּפ ןיא) סע ןטיײװצ ןופ טָאה סָאװ ,ןַאמ ןגנוי ַא טקודעג

 .ןוא ןי ה ַא קידנקוק ,טָאה שמש רעד ןוא ."ןימינב 'רב ידַאקרַא

 ...רעפיײװ ןרָאפ וצ יױזַא יוװ טסוװעג טשינ ,ק י רו צ
 זַא ,פכורעג ךיז שָאה רימ .טקעדַאב סייווש רעטלַאק ַא טָאה ךימ

 דובכה אסכ םייב טראוו סָאװ ,ןעמַאמ ןיימ טסיוטש ןומח ןופ רעצעמע
 ...אבה םלֹוע קלח ןפיוא

 :ַאטשעג ?ײװרעד ךָאנ זיא קימייװ ןוא רעצ ןופ רעכעב ןיימ רעבָא

 | | .רעלופ ַא ןענ

 ךיא בָאה -- סקיטשרעד טשינ ךיז רועיש ןוא --- םיא ןופ ןסָאנעג

 | | | | .ןגָאז:שירק ןתעב

 !םידיסח --- ןענעז ײז

 !דגנתמ ַא -- ןיב ךיא

 םורַא טליפרעד ךיא בָאה ,'"שדקתיו ,לדנתי, :ןבױהעגנָא בָאה ךיא זַא

 : ."שדקתיו ,פדנתי , :ןבָאה ןפרַאד ײז :ןליוװמוא --- דיז

 רעטײװ קעװַא ןוא "יתוכלמ ךילמיו, םוצ ןעמוקעג ןיב ךיא זַא ןוא
 םרעדנעפש יד ןיא ײרעּפַאלק אזַא ןרָאװעג ןיא ,"ינקרוּפ המציו, זָא
 ...זַא ,ןשיט ןוא



 .;ןיולק ןופ ןפַאלענסױרַא -- ןוא טקַאהעגּפָא שידק םעד כָאה ךיא

 !טשינ ךיא סײװ -- ןדָאװעג זיא ןטרָאד סָאװ

 : !טשינ ךיא בָאה --- ןלייצרעד ֹוצ ךָאנ סָאװ

 .םריפעג טשינ -- "לארשי ?לכ, םוצ דימ טָאה ל ס ע ג סם ָא ד
 א א

 :יה יד ןוא ,קיטכיװ יז זיא ?"ינקרופ חמציו ,, סָאװ ,םיאורב יד ביוא

 טוַאל טמַאמ ןײז ךָאנ תולבא רעד ןיא "דגנתמ, ןגגיי ַא ןיפ ןרערט עס

 ףראד רעוו ַאט ,"ןדיי עקיטכרַאפספַאג  ןענעז ײז ביוא --- קיטליגכײלג ײז

 | | ?"םימש תארי , רעיײז ןכָאה

 ךימ יװ ,ןעגנַאגעגמורַא ךיא ןיכ ,םינינמ ערעײז ןופ ןסױטשעגפױרַא

 | | .ץרַאה ןרעביא ןגָאלשעג םנקעטש טימ ןעמ טלַאװ

 ךיור רעד עכלעוו ,טנַאה ןיא לּפע ןטימ ןעמַאמ ןיימ ןופ טלַאטשעג יד

 ?נָאב רענליװ ןופ ןָארעּפ ןפיוא טלעטשרַאפ רימ ןופ טָאה יטַאמָאקָאל ןיפ

 רעהפיוא ןָא ןוא םושעמוא טָאה דימ ...ןדנוװשרַאפ טציא ןיוש זיא ,ףיוה

 רעטניא ןײלַא ןענַאטשעג זיא יז ...םיכירכת ןיא טלַאטשעג ַא טגלַאטרַאפ

 2רַאת ,קיאוד ןעועג ץלא זיא םורא ...?זדניאנטיופ םנילקעב ףיוא םיוב ַא

 עריא ןופ טייקסײװ רעד רעביא; זיוקב ...טיױקטרעמשענמוא ןיא טהעװיפג
 ײװצ טלגנעלשעג ןצדַאה ןופ ןוא רעכעלנגיוא יד ןיפ ךיז ןכָאה םיכירכת

 ...םילב -- ןצחַאה ןופ ,ןרערט -- ןגיוא יד ןופ :רעלמעדעפ עלעקנופ

 רכק ןקיטײיצירפ ןיא יז טָאה ןעמ !ןבירפרַאֿפ ןבעל ןופ יז טָאה ןעמ

 ןיא ,סרעכיפ עלַא טימ טליפעג טציא ךיא בָאה .סָאה -- ןסױטשענּפָארַא

 ,1918 טסוגיוא 12 םעד ןָאגַאוװ ןיא טליפהעד כָאה ךיא סָאװ ,קיפייװ רעד

 ןגייא עניימ ןופ ןביירטרַאפ ןוא ןירַאה ןיימ ןקיּפ ןביוהעגנָא רעטציא םָאה

 םעיצַאניצילַאה ...קנַארק זעוװרענ ןרָאװעג קפס ןָא טכַאװ ךיא .ףָאלש םעד

 רעד ןָאק ךיא זַא ,קנַאדעג רעד .טייקכעלקריוװ ןיימ ןקעװ ןביױהעגנָא ןטלָאװ

 טישּפ ךימ טָאה ,גָאט ןיא םישידק 8 ךרוד ןֿפיפא ןייז יירפ טשינ ןעמַאמ

 שא טימ ּפָאק וײמ טשינ ךיא ?ָאװ יצ ,טכַארטענ בָאה ךיא .טנלאפרַאפ
 סָאד סָאװ ןגערפ ןלָאז ןשטנעמ ןַא ,טָאטש ןרעכיא ןזָאל דיז ןיא ןפישאב

 רכז ריא םורַא ױזַא ןוא ,ןעמַאמ ןיימ ןגעװ סעּפע ןרעההעד ןיא טײרַאב

 זַא ,קנַאדעג רעד טשינ .ןעוו ,ןָאטעג יוזא רשפא טלָאװ דיא ?ןענַאמרעד

 עיצאזינעצסניױא עליטשקעפע .ןא ,, 2 םדוק ןעזנייא םעד ןיא ןלעװ ןשטנעמ

 :ארפאעט ןײמ ןיא טנעװקעסנַאק ןיב ךיא זַא ,ןבענוצ ןוא "תולכא ןופי

 | | | ...םייקשול
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 -- רעדלעװ ןוא רענטרעג ,ןפַאנ רעביא טרעדנַאװעגמורַא ךיא בָאה

 .ענושמ:בלַאה ..ר ע פ ײ ר ד ע צ ַא-- רעטקינײּפעצ ַא ,רעטשימעצ ַא

 טכו- ,ןכַאװ רָאּפ א ףיוא) קסװַארדנַאסקעלַא ןײיק ןעמיקעג ןיא

 :ָאטַאב וצ ןעמוקעגסיוא ןיוש זןיא רימ !ג נוי ַא ר א ? ק -- (?דיז
 םימד עניימ ףיוא סיוא ךיא דיימ "עּפַארײא ךרוד ריצַאּפש , ןכַאנ זַא ,ןעג

 -- עטסערג יד ליפא -- רעליּפשיוש ןֹופ ןטערטרַאּפ יונעג ןרעדליש וצ

 | | 0 -.ןעגנוטסייל ערעײז ןוא

 ט ָא ה י י ז ַא)  יקסװַאלסַאז ף 5 ָא ד ו ר ןוא גנװ ַארַאלק
 יחּפשמ רעד וצ ןרעהעג -- (ש יי פַא ןפיוא ן ס ײ ה ע ג ר ע

 ,ןבעגיצ ךיא ןזומ ייבחעד .באטשטאמ:טלעוו ןיא ןרָאיטקַא עטסערג יו ןיפ

 ,םעד ןופ שײקיזַאלרישלוק רעד ןיא טקײװעגסיױוא ןעוװעג ןיא יקסװַאלסַאז ןֵא

 ה ךיא זַא ..."רעטַאעפ , :ןפורעג ךיז סָאנ רעשידיי רעד ףיוא טָאה .סָאװ

 ש ךיא זַא ,טכודעגסיוא רימ ריז טָאה ,לָאמ ןטשרע םעד ןעזרעד םיאי

 ;זעיירש םינינמ ןוא סרעדנעטש ןיא ןשיט ןקיוּפ רימ םוהא ןוא ,שילַאּפ ןיא

 8 ס נג װ ק, -- ןעװעג ןיא לקַאטקעּפס ןייז ןיא -- "!!ינקרוּפ חמוציוע

 | .ה ? י = ת ןעװעג זיא שילָאּפ ןיא יוװ ,רעמ טשינ

 ןלארפש ןוא ןעקניפ טײרּפשעג עניב רעד ןיפ טָאה ריז טימ רע רעבָא

 טריפ סָאװ ,עינרוטיק רעטספיט ןוא טייקרעביוװ רעשירעפעש רעכיוה ןופ

 | .ןכיוה עשידרערעביא וצ קעװַא גוצמעטַא ןטשרע םייב

 !רענעײל ,ןרעקמוא םיא וצ דינ ךָאנ ךיז .ןלעוװ רימ

 יג ןכָאה סָאװ , ט ק א פ עקידנפיוק ערעזדנוא ןופ םיפד יד ףיוא
 ט3

 טלעפשענוצ ןיא תולאש ענעסַאלפעגנָא עניימ ףיוא תיבושת יד טכעוװעג

 זופ םָארטש רעד ןעמוװשענפורַא זיא --- "ןלונ, עניימ וצ "רעפיצ , םעד
 ןבעל --- ןיא ןיקית ןוא ןבעל ןיימ

 !ר ע 6 א ע ש -- רעדיװ ריז רַאפ ןבָאה רימ
 | !רע ס א עט שי ר ײ -- לָאמ סָאד
 :עג ךיז ןבָאה סגרָאב ענירג ןיא !ןדנוװשרַאֿפ זיא שינעשסיװ יד ןוא

 .טילכעג ןכָאה ןעמלַאּפ ןוא ,טירש עקידרעפייוו עניימ רעטנוא טײרּפש
 עטריניפַאה --- ןעוועג זיא --- ןיקסװַאלסַאז וצי ךוּפיהק --- גנוי ַארַאלק

 תוא ןפצעל ןזב ןמשרע ןופ --- 9 ק : ט ק ע פ ס ןיא רומליק עטינעצס

 | ' .גנַאלק |

 טיול .עכעלפייהגייא טשינ םגה ,רעליּפשיוש עקיסַאלקטשרע .יײר א

 רעמנכייצעגסיוא ןַא ;עטכַאנַאב;קיפולבלופ --- רעבָא ,ןפיא ןוא ליפס רעײז

 :יריד ןטבַאנַאבכיױה ,ןפריניטוה .ַא ןופ גנֹוריפגָא רעד רעטנוא רעטסעקרָא

 בָא
 עי
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 -- רעטרינילּפיצסיד:גנערטש רעכָא ,רעסיורג ןייק טשינ -- רַאכ ַא ;טנעג
 ןטיג א ןופ רעפסָאמטַא רעד ןיא שדיפעגנײרַא טָאה ןעמַאזוצ ץלַא סָאד

 ,רעשירפ ןופ סולפוצ ַא סליפרעד ךעלבעטשכוב בָאה ךיא ןוא ,רעטַאעפ

 .ןעגנופ עטפמורשעגנייא עניימ  ןיא טפול רעקידחיחמ

 !סקָאדַארַאּפ רעכעלביולגמוא ןַא --- ןוא

 ןבָאה ,"רענַאשז ןטכײל, ןפיוא טקוקעג טשיג ,ןעגנולעטשרַאפ יד
 י- םקינײרעג ןוא טרעטפולעג טָאה סָאוװ ,רָאטקַאֿפ א יוװ טקריוועג

 - | .רעטימעג
 :עקיײשזד ,, :עטערעּפָא יד ןעוועג זיא ןלָארטסַאג יד ןופ רעגַאלש רעד

 סָאװ) טָאטש ןיא עלַא ןכלעוו ,וויטָאמס רערעלוּפַָאּפ רעד ןוא .?רעפַאלב על
 רעד טָא -- ןעגניז ןבױהעגנָא ןבָאה (ךיז טײטשרַאפ ,ןרעיוא ןגָאמרַאֿפ

 סָאװ ,סָאד ןרָאװעג רימ רַאפ זיא ויטַאמ רעווארב ,רעקיטסול ,רעדאקסאק

 ןעװעג זיא "קינַאטיט, ןופ םוקמוא םעד ךָאנ -- קירוצ רָאי 9 שימ

 .?ָאגנַאמ,, רעטשרע רעד ---

 ףיֹוא ?סילש:ןראשזַאמ םעד טרעדנעעג קידנבָאה ,תועמשמ ,בָאה ךיא

 -- ןסנַאװנ עקידנעגנילק שרעדנַא זיא סע עכלעוו טימ רשפא ,ןֹוא רַאנימ

 :עמ רעד ןיא טבעלעגסיוא ןוא רעהפיוא ןָא ,רדסכ עידָאלעמ יד ןעגניזעג

 ...ןעמַאמ ןיימ ךָאנ שואי ןוא רעיורט ןיימ עידָאל

 ןבָאה טשינ ?בירַאפ ןייק םיטש:יארי "עקיד'ינקרוּפײחמציו , יד ןלָאז

 הדימ עשידיי:ףיש ַא ןוא הווצמ עסיורג ַא קפס ןָא ןיא ןייז ?בא;םחנמ

 ןבָאה געוסנבעל ןײמ ףיוא געמ עקירעיורפ רעװש ענעי ןיא רימ יבגל

 עקיטכערּפ עריא ןוא גנָאי ַארַאלק -- ןעװעג ןקתמ הדימ ןוא הווצמ יד טָא
 .רעליּפשמומ

 !טכעלעגּפָא בָאה ךיא
 ,רימ טימ ןעשעג ןיא םנױזַא זַא ,קידנסיוו טשינ ךָאנ ?ײװרעד ...ןוא

 רוצ טכַארבעג ךימ ןוא םריפעג וטָאה סָאװ ,דַאילש ןפיוא סױװהַא ךדיא ןיב

 ."דַָאר ַאנג יקסיע ר װע ,

 רעטייוו עניימ רעביא ןרעטיילסיוא ןבײהעגנָא ריז ןבָאה ןעלמיה יד

 ...קזוח ןוא סַאּפש לסיב ַא ןעניגרַאפ דיז ךימָאל .ןטנָאזירָאה עקיד
 :עג א ,גרעברעבליז -- טליּפשעג טָאה לבמַאסנַא ןיא גנַאי ַארַאלק יב

 ,ימע:ןב בקעי ןופ רע טָאה ,עּפורט סנייבשריה ץרּפ ןופ דילגטימ רענעזעוו

 ןעועג רעירפ ןרָאי עגנַאל ןופ זיוש ןיב רדיא עכלעוו שימ ,דירפ .רַאזַאל ןופ

 ןזײרק ענעי ןיא ...טרעהעג טַאהעג רימ ןגעוו ,טעדניײרפַאב ןוא טנַאקַאב

 ,"?וש:רעטַאעט סנירָאװוס, :"רעדנוװ זײב, ןימ ַא ןעװעג ןַאד ךיא ןיב
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 ןיא "זוז רעשידיגג ַא0 ,"טכערסנבעל ןָא שבעל, ,'ירטיק ןרַאפ טליּפשעג,

 =וצ ןשטנעמ טיס ט ש י ג סעּפע -- "רעטַאעט בילוצ ןפרָאװעג ץלַא
 ךיז גָאמ ןטיײוצ ןיפ ןיא שנעקַאכ ןגרעברעבליז טימ ךיז ריִמ ןבָאה !ךײלג
 ?גרעהרעד .ןרָאי ןיפ טכעלעגנעמַאזוצ טָאהעג ךיז ןטלָאװ רימ יװ ןפָארצעג
 רעשילמיה ןיא ףיא ןיב ,ןערַאלק ןיפ טרפב ,לקַאטקעּפס ןופ זַא ,קיד

 לעװ ךיא זַא ,חוט ב ,קידנעײז ,ריא וצ םריפעגנײרַא ךימ רע טָאה ,תו לעּפתה

 ןפָארטעג ךימ טָאה יז פנעמילפמָאק קַאז ןצנַאג םעד ןטישפיורַא ףכית

 ;םייא רעירפ ןייש ןגרעכרעבליז ןופ קידנכָאה ,לכײמש ןקידנרעביוצ ַא טימ
 ןכָאה טָאטש ןיא) "פיס ןמנַאמערעטניא) ןַא ןעננערפ טשװ רע זַא ,טרעהעג

 "םימ , רעד זיא רעטערב יד ףיוא עקילַאק ןייק זַא ,שרעהשנ ,אמתפמ ,ײז

 ...(משינ ךיוא

 :נַאילירכעגסיוא ריא "יורפ:רעדנוװ,, רעד יב ןַאפעג שיק ַא בָאה ךיא
 :ענסיוא סע טַאה טונימי עטשרע יד .תמ ַא יװ ןגיוושעג ןוא טנַאה עטעוועט

 ?רעװ ןייק ַאפשינ ,,) גנורעדנוװַאב ןופ קורדסיוא רעטליּפשעג:טוג ַא יװ ןעז
 .רעלנויפ --- עפירד יד ,דעלמייהמיא ןעוועג זיא טונומ עטייווצ יד ,(!?רעט

 קולגדעחרעד ,ןיא רימ וצ ןקוה ןפימ לגניּפש םוצ טיירדעגפיױא ךיז טַאה יז

 טשינ ,עצָארעדרַאג רעד ןיפ קעװַא יז זיא ,טקַא בױהנָא םוצ ?ַאנגיס .םעד

 .טײז ןיימ ןיא קילב ַא וליפא קידטפרַאװוצ

 ...םלוג א יװ --- ךיא ;רעפמיײלעג ַא יז ןענַאטשעג ןיא גרעברעבליז
 רע טָאה -- ?טנָאועג טשינ טרָאװ ןיק ריא וטסָאה סָאװרַאֿפ --

 .טלטרימעגסיירא םיוק

 טימ ןדער וצ טַאהעג ארומ כָאה ןוא טשינ שילגנע ןייק ןעק ךיא ---
 | ?טשיג יז ןעק רשפא ,שיזיוצנַארפ ריא

 :יוצנַארפ רעסַאװ ?שַײלננע רעסָאװ ?ישסיב חעד דסח יוצ ענושמ ---

 !רימ שיײמ שיריי ןקישכערּפ ַאזַא דָאר טסרער וה ?שיז

 | | .ןגיוא עניימ טצָאֿפגענמיא םָאה ריא
 ןַאק עמַאד ַאוַא טימ זַא ןלַאפענניא טשינ ןיא ריס ?ש י ד ײ ---

 !שידיי -- ןדער ןעמ
 םוצ -- רלהמ רעזדנוא ןָא רימ ןביוה ,רענעײל ,טקנוּפ םעד ןיפ סָא

 | / !קפָאפ ןשידי



 .ןסיוטש ןוא ןריפ ןטקָאפ .צטז

 =ו א ר ןעמוקעג ג קסוװָארדנַאסקעלַא ןייק זיא גנָאי .אראֿפק ךָאנ ץירוק = |

 יז רע טָאה ,טקרעמַאב ןיוש יוװ ,שיפַא ןפיוא .י ק ס וװ ַא ? ס ַא ז | ב

 ?קא ןשיסוה וה םעד ןעזענפיוא טָאה ּפָאד ןוא ."ף ? ָא ר ו רע -- ןפורעג

 "יש ײיל פ ד לי ומ קיטמש ןימ אזא רַאפ "יקסוװערַאמ ידַאקרַא,, רָאיט

 זַא ,קירוצ רָאי ירד םימ ..."רָאהָאעפ,, ןקישכענ םייב --- "ןַאדכַאב, יװ

 קעלַא , :ןדנעװ רימ וצ דךיז ןגעלפ "שטיוװָאנָארַא , ןוא יקסװָאלאטיָאװ

 גָאק --- ןעמיקעגסיוא רימ סע זיא --- ?דשרפלַא , ,"ילָאטַאנַא , ,"!רדנַאס

 טוװוהּפעג טלַאװ רעצעמע יוװ יױזַא םעּפע ...קווח השעמ ,ךעלרעכעל .,,שימ

 |? עי פ י צ נג י ר 8 .ןייק רעבָא ,ערוילעווש ןייֵמ ןברַאפרפ ביא רימ

 ןיקסװַאלסַאז ײב טציא .ןפורעגסיורַא טשינ רימ ןיא סע טָאה סָארדרַאפ

 !שקידיילַאב --- טעמכ ,טריקָאש ,ןסָארדרַאפ "ףלָאדור , ךימ טָאה

 "'םהרכא, ןיימ ןײלַא קידנבָאה ,טנָאקעג טשינ ךיא בָאה סע ןגָאזסױרַא
 ?װַאלקַאז זַא ,טקיפרעד בָאה ךיא רעכָא ,"ענעשעק:םעזֹוב , ןיא ןשלַאהַאב

 טשרע לו ךיא סָאװ ,ןינב ןיא לגיצ' רעטכעלש ַא רימ זיא *ףלַאדור , סיקס

 וֿפיפַא ,רענעלּפ עטערקנַאק םוש ןייק טַאהעג טשינ בָאה ךיא .ןעיוב ןבײהנָא

 ?"ף ל ָא ד | ר, ססָאװרַאפ, ...רעבָא ,תונווכ ןייק ,ןששטנווו ןייק טשיג

 יד טָא רָאנ ןזעוועג רַאלק זיא רימ -- ?*/ ב ו א ר, -- טשינ סָאװרַאפ

 ..סָארדהַאפו רעליטש ןיימ -- ןֹוא .הקאש

 ?וַאלסַאז בָאה ךיא ןסעיּפ עכלעוו ןיא ןוא ?םיוו ןיא טשינ קנעדעג ךיא

 םיא בָאה ךיא זַא ,טנייש רימ ;ןעזעג טֿפמעד .קסווָאר דנַאסקעלַא ןיא ןיקס

 ומבַאמעג רימ ףיֹוא טָאה רע סָאװ ,םשור רעד רעכָא ,ןעזעג טשינ רעמ ?לכב

 ןיימ ןיא ןבילבתָאֿפ זיא רע זַא ,ַאזַא ןעוועג זיא ,פקַאטקעּפכס | ײ א ןיא

 ..פ ַא ט ע ןַא ,טקנוּפעדנעװ ַא יװ ןבעל

 ןיימ ןיא קירוצ רָאי 11 טימ ןַא ,ןענָאמרעד רענעייל םעד ָאד זומ .ךיא -

 ּשעּפ עּפורג א ןופ ןֿלָארטסַאג יד תעב ענליװ ןיא ןרָאװעג ןסָאלשַאב ?רוג
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 ײז ןבָאה תועיכש:יאצומ ...שארב ןװָאטַאמלַאד טימ ןרָאיטקַא רענרוברעש
 :ַאמלַאד ןיא ,"לארשי עמש , סווָאמיד ּפיסָא טליּפשעג לַאטמַאמש ןיא

 טמיטשַאב ןוא ןעגנַאפעג ךימ טָאה "רעּפיש ןרהַא ,, ןיפ לָאה רעד ןיא וזָאמ:

 .עניב רעשיסוה רעד וצ -- געוו זימ
 יקסוַאלסַאז טָאה 1018 ןליּפשטסַאג יד ןיא קסווָארדנַאסקעלַא ןיא

 הי ..."פארשי עמש , טליּפשעג דיוא

 1907 רָאי ןיא ךורברעֿביא ןקיטסײג ןיימ ןגעוו ?טיּפַאק ןיא בָאה ךיא

 :יל עסיורג סװָאטַאמלַאד וצ טרעהעג טשינ טָאה "רעּפיש ,, זַא  ,שנַאטַאב

 (תויטרפב טדערעג טרָא רעדנַא ןַא ףיוא ןבָאה רימ עכלעו ןגעוו) ןעגנוטס

 :יש ןרהא, סיקסוװַאלסַאז .ןרָאפקַאפ ערעדנַא ץנַאג ָאד ןבָאה טקהיוועג ןוא
 :יש , םװָאטַאמלַאד טָאה עכלעוו ,טלַאטשעג עשינעצס א א ןעוועג זיא "רעּפ

 ןײלַא סָאד .טנורגרעטניה ןפיש א ףיוא ץעגרע ךיז רעטניה טָאג "רעּפ
 סָאװ ,טנעמָאמ א ןעוועג ןיוש זיא (!"ז װ ָא טַאמ לא ד ןקע דמ)

 ?םֹוא -- טרעכױצַאב ךימ טָאה יקסוװַאלסַאז רעבָא ,טשַאררעביא ךימ טָאה
 בָאה ךיא :?רעּפיש ןרהא, ןופ טלַאטשעג רעטערקנַאק רעד ןופ קיגנעהּפָא

 ;םיוא ,מיקפיפ סָאמ ןימ אזא ןפ ר ָא ' ט ק א ןא ךיז רַאפ ןעזרער

 :שילַאקיזומ רעקיטנעצָארּפטרעדנוה ןוא םייקיבהַאפ ,טײקטרַאצ ,טייקיטכיר

 רּפעינדו םייב קסוװָארדנַאסקעלַא ןופ ןגָארטעגקעװַא ךימ בָאה ךיא זַא ,טייק

 10 טימ ןרָאװעג ןוא ,ענעס רעד ןופ ,עערּפש רעד ןֹופ סעגערב יד וצ --

 :םַאה, עניימ ןסעגרַאפ ןוא רָאיטקַא -- "ס י ו א, ןרָאװשג ,רעגניי רָאי

 ןוא םרעכראל ןוא רעיושוצ רעשנזיוש עניימ ,"סגישזַאגָאר, עניימ ,"ןטעל
 5 נג ר ע ? סָאװ ...ךיז טקיוװק ןוא שקוק סָאװ ,רעיושוצ ַא -- ןרָאװעג

 | = == ריז
 ףיֹוא ענליוו ןיא טליּפשעג "ןרעּפיש ,, ךיא בָאה םורַא םישדח 4 ַא ןיא

 יא תוהמ ןצנַאנ ןײז יא ר ע? י פש יװוש ר ע ד ביוא ןוא ,שידיז

 ט ליַא טש עג יד יא ,דימ ? ת ַא ס װָא ט ַא מ ? ָא ד ןעװעג

 2ַאז | בו א - ךרוד טכױױהעגנָא ןעועג "ר ע פיש ן ר 'ה א; ןו םי

 רעטעּפש ןרָאי סע בָאה ךיא .גנומיטש ןוא ןפוא ,ן ָא טײס י ק ס װ ַא 9 ס

 ?יישַאב רעד טימ ןעמונעגפיוא סע טָאה רע ,טגָאזעג םיא טייהנגעלעג א ייב

 עלַא ןיא טשינ םגח ,טנַאלַאט ןתמא ןדעי ןופ החימ יד זיא סָאװ ,טייקנד

 יד טנַאלַאמ טימ וליפא ןשטנעמ סע טננילעג ןלאפסנבעל ןוא ןרנעטשמוא

 ןוא ,סנטשרע ,רוטלוק ןופ עגַארפ ַא ןיוש ןיא סָאד :ןפלַאהוצנייא הדימ

 יד ריז טזָאל סע ! רעכלעוו ןיא ,הביבס רעד ןופ -- (!רקיע רעד) סנפיײװצ

 .ןופלַאהסיוא --- ןוא ןגָארט רוטלוק ענעגייא
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 ןופ רעבָא ,טנַאלַאט ןפיט ַא טימ שטנעמ ַא ןעוועג זיא יקסװַאלסַאז
 -- ןיא ץיּפשגרַאב ַא טײװ יװ ,טייוו ןעוועג רע זיא רושלוק רעכעלנעזרעּפ

 ערַאברעדנוװ עפיט רָאּפ ַא ייב :טַאהעג רע טָאה טייקכעלרעסיוא ןַא |

 סָאװ ,רענייצ עפשרעבייוא ייוװצ --- םינּפ ןכיילב ןופ לַאװָא ןשרַאצ ןוא ןגיוא

 +ניא רעד .טרימהָאפער טכיזעג ןייז ןבָאה ןוא ןּפיל ידו ןופ ןסירעג ךיז ןבָאה

 ןגײא ענעטעמַאס ענייז קנַאדַא ,טריזילַארטײנ ןרעװ לענש טגעלפ קורד

 רעבָא ,טלביײמשעג טָאה רע ןעוו טפַאהרעביוצ שיממ ןעוועג ןיא רע ןוא

 ד ןיא ןוא קילב ןיא טָאה ,ןקיקנָא ןצעמע טגעלפ רע ןעװ ,?יישנשכרעמ

 רעװ ןוא ?ומסיב רעװ} :ףורסיוא רעמוטש רעד טליּפשעג גנוטלַאה רעצנַאג

 פָא .*!!ןמיײװ ןופ ייטש ןוא קוליח םעד טשינ סעגרַאפ ןיא ??ךיא ןיב
 נָא ןײז ףיוא טגײלעג ןבָאה ם ו ר ַא ןפיוא עיצקַאער עקירָאיגנַאל יד

 ןייק ןעװעג טשינ טײקשבַאנַאב רעפיט ןײז רַאפ זיא סָאװ ,םתוח .ַא קילכ

 .םַאר עקירעהעג

 ןעמוקעגסיוא געפ עטכַארברַאפ ןעמַאזװצ עכעלשע יד רַאפ ןיא רימ

 :רַאפ רימ זיא טנעמָאמ ןייא ןוא ,סעיצַאוטיס ענעדישרַאפ ןיא ןעז וצ םיא

 .םיא ןגעװ קורדנייא ןיימ ףיוא ץַאר רעטלײהרַאפ:טשינ ַא יו ןבילב

 ;נעגילעטניא רענליװ ןופ טמַאטשעג ושַאה יז .יורפ ַא טַאהעג נָאה רע

 :ןורכז ןיימ טשינ טריפרַאפ ךימ טײװ יװ --- רעדורב ריא ,ןזיירק עשיפ

 :עּפש ,ןלארטַאעש עקילָאצֿפיפ יד ןופ רענייא ןעװעג זיא --- ןיוועל אשארבא

 סָאד .ןזיירק ערעזדנוא םורַא שיירדעג ריז ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא עגנוי רעפ

 וַא יװ ןעמונעגפיוא ךימ טָאה יקסווַאלסַאז יורפ סָאװ ,הביס יד ןעוועג זיא

 ָאד זומ ךיא .לָאמ ןטשרע םוצ ןעועג יז בָאה ךיא םנה ,"ןטנַאקַאב ןטלַא;

 דיירפ ריא בָאה ךיא זַא ,ןעניימ וצ שנוהג ןטסרנימ ןייק .;ןכיירטשרעטנוא

 ךיא בָאה -- ןצונסיוא ,ןריסרָאֿפ וצ העדב טַאהשג ןפָארטעג ךימ ןכָאה וצ

 :ַאב ןלָאז סָאװ ,?כיימש ,ענימ ,גנוגעװַאב ,םירש ןייא ןייק ;ןבעגעג טשינ

 א ןיא בָאה ךיא רעכָא .טכַאמעג טשינ ךיא בָאה ,"טכוזרעפייא , ןקיטכער

 ןרילָאק יײלרעלכ טירק ,סַאלב טרעװ רע זַא ,טקרעמַאב םורַא ײװצײנָאט

 ,ערעדנַא ןַא ןעוועג זיא הביסי יד זַא ,דעלגעמ ...ןָא טמוק יז תעב םיִנּפ ןפיוא

 ?עגנָא ךימ בָאה ךיא רעבָא ,טשינ תוכייש ןייק רָאג וצהעד בָאה ךיא ןוא

 טרַאװננעק רעײז ןיא -- ט כ ע 5 ש -- טושּפ ,ךעלמייהמוא ןליפ ןביוה

 ...םירדעכלַאז ךיז ןפערפ וצ ןדיימוצסיוא טםימאב דיז ןוא

 ױזַא ןעזרעד כָאה ךיא זעוװ ,לַאפ רעטשרע רעד רשפא ןעװעג זיא סָאד

 לַאלשרעטנוא ןפימ םיירדענסיוא ,"ןבעלנעילימַאפ, ןופ דליבו קָאד ןמלוב
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 טויער ףד ַא ןבָאה ךיוא רענעײל ןימ ךָאנ טםעװ םעד ןגעװ) ...ןסיורד םוצ

 עטריצילּפמָאק בוה סָאד יװ ,ךיװ טייטשרַאפ ,טָאה יקסוװַאלסַאז .(!תונ

 ..ןשטנעמ "עטכײל ןימ םוצ ןרעהעג טנַאקעג טשינ ,ןרוטַאנ:רעלטסניק

 ןעננעדבנײרַא א ,.ש ט נע ס ר ע ר ע װ ש א ןעװעג זיא:יקסװַאלסַאז

 ץנאג ַא טמָא רעײז טנַאקעג טָאה ןרָאצמירג ןטסדליװ ןופ בצמ ןיא םיא

 זַא ,טכַארטעג טשיִנ וליפא שָאה סָאװ ,ןצעמע ןופ גנַאג רעקידלושמוא
 2רַאװ טסכעה -- טָאה ןיוועל יורפ ןוא ...תוכייש ַא םיא וצ .טָאה גנַאג .רעד

 ורַא ערעדנַא עלַא יװ תוכייש רעמ טשינ טַאהעג לַאפ םוצ --- ךעלנייש

 .רעבָא

 עמש , ןופ עקַאמ ךיז טכוח רימ -- ןעגנולעטשרַאפ ד ןופ םענייא ףיוא

 2 יד רעטניה טקַארטנַא ןתעב קידנעמוקנײרַא ,היא ןיב -- "?ארשי

 ןפיוא רָאדירַאק ןיא ןגעלעג זיא יקסוװַאלסַאז :ןושל ןַא ןייטש ןבילבעג ,ןסיל

 :יפע ןֹופ םזיקקָארַאּפ א ןיא יװ יזַא טפּפַאצעג דךיז .ןוא טלַאפסַא ןופ ליד

 !ששנעמ ןײא ןייק ןעוועג טשינ ןזיא ןבענ ןווא ...ףוג ןצנַאג ןפימ עיספעל

 םיא טזַאל , :טדרעההעד ךיא בָאה ייחשעגסיוא ןטלפייװצרַאפ ןיימ ףיוא

 "!רעגרע ןייז טעװ טשינ זַא ,ןגיל

 ,ןיײטש ןבילבעג ןוא טייז ַא ןיא קעװַא ,ןגיוצעגקירוצ ךימ בָאה ךיא = |
 :פיוא ךיז רע טָאה םוהַא שונימ 8--9 א ןיא .גיוא ןפיוא םיא קידנטלַאה

 שקעפס רעד זיא םור ַא 0 םונימו ַא ןיא ,עבָארעד רַאנ ןיא קעװַא ןוא ןביוהעג

 ...ןעשעג טשיגהָאג טלַאװם יװ קעװַא ?קַאט

 יב ןכורבסיוא עשיגַאלַאטַאּפ !געוװ טסוװעג ןיוש ןַאגנַאל ןופ בָאה ךיא

 :עצ ןרָאצמירג ןופ לַאפנָא ןיא טָאה יקספעזַאק ווָאנַאװיא .ןרָאיטקַא ייר א

 ?קַאבנעטס ןיפערג רעד רעביא לָאז יקסלַאד ,?יומ ריא יורפ ײז ייב ןסיר
 ףוצ ,םנכערברַאטפ ןעגנַאנַאב ןבָאה --- יורש י"רעכעלצעזעג, ןייז -- רַאמהעפ

 םָאד רעבָא .הסיפת ןיא ןרָאװעג טליופרַאפ טכָאװ רערעדנא ןַא עכלעוו ביל

 ,פעק עטרוכשרַאפ ןופ תוביבס יד ןיא ןשינעטסעהרַאפ ץלַא ךָאד ןענעז

 :יז םנעמעװ ,םיצירּפ ןופ סנליװ עשיגָאלָאטַאּפ ,ןטעשילַאטנעמ ענעזָאלעצ
 עג ןבָאה ןוא רעציזַאב:טכענקבײל ןעוועג ןענעז ,סעטַאט טשינ בוא ,סעד

 !ןשטנעמ ןיפ רעכיל עטעקַאנ רעביא ךעלשירו עטקייװעגסוא .טימ ןסימש

 ןײז !רוחב:הבישי םענעזעװעג ַא ךיז רַאֿפ ךָאד רימ ןכַאה א ד רעבָא = -

 =עג ןגעװ תודע ךָאד טגַאז "רעּפיש ןרהא , ןופ טלאטשעג רעד ןיא ץפיז

 ?ןע עמַאזיורג םעד ןַאהָאי ןיפ סעּפע רעהַא טמיק יו -- ןצהַאה םענעכַארב

 ם ע ג ײ ק עקַאפ רע טָאה :עטישּפ ןוא ערַאלק ַא הנושת יד זיא



 ןיא ּפָאק םעד ןגָאלשעג ןײלַא ךיז טָאה רע !ןָאפעג טםשינ סטכעלש ןייק

 ןַײז ליפשנסּפעליּפע ןא ט פ ע ? עג סי | א םורַא ױזַא ןוא טלַאפסַא
 :ַארד רעדנַא ןַא ןליּפש עניב רעד ףיוא קעװַא --- ןוא קיטיײװ ןטלמַאזעגנָא

 ...עיצַאומיס עשיפַאמ

 ןיײיז וצ גנוטכַארַאפ טעמכ ,גנוצעשגנירג ןפורעגסיורַא רע טָאה םורַא

 ןצרַאה ןיא ןבילבעג טנעדיצניא םענעי ןופ  ;רע זיא רימ ,!*ײרערַאיטקַא
 .טימעג ןטקיפײװעגנָא ןוא טײקמַאזנײא ןייז ןיא רעדיטרַאמ ַא יוװ

 עגעכָארבעצ ,תוחבזמ עטרעטשעצ עניימ ןופ המישר רעד ןיא רעבָא
 :הברוח ןייא דָאנ ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא זיא ןעגנופסעפ ענעלַאפעצ ,ןטרעוװ
 ...יהחפשמ;;

 טײקצנַאןעילימַאפ ןופ רָאטקַאפ רעטסקיטכעמ ןוא רעטשרע רער

 .ה ז פש ם ה ת ר ה ט -- ןעוועג סערוייז ערעזעדנוא ייב זיא

 ןכָאנ ןבילכעג ןופרעד ןיא רימ ייבכ סָאװ ןיוש טסיײװ רענעיײל ןיימ
 2קַא ֹוצ טרָא ןפיוא טשינ ןעװעג טלָאוװ ָאר ..."ךורב:עילימַאפ , :?טיּפַאק

 .ןעוועג ט?ייצרעד זיא ותעשב סָאװ ,סָאד ןריטנעצ

 ןעוועג זיא החּפשמה תרהפ זא ,ןגָאז ֹוצ טרָא ןפיוא ָאי רעבָא זיא ַאד
 :רַאפ ןוא ןדנעטשמוא יד ןיא טרעװ רעפיורג ַא ןוא הדימ ענעביוההעד ַא

 ןײק םשינ -- ןיפולח? ןיא ןוא ,תורוד ןוא ןפייצ ענעי ןופ ןשינעטלעהי

 :עזדנוא ןופ ועגנויצַאב ןוא ןעגנוננידַאב יד ןיא -- "השעמל םדוק יאנת,
 .תורווד ערי

 ןבילברַאפ ןיא ןצרַאה ןיא רימ יב זַא ,שנַאטַאכ2 ותעשכ בָאה ךדיא

 ;נויצַאב ןיימ זיא גנורעדנע םוׁש ןייק רעכָא ,ןַאטעג ײװ טָאה סָאװ ,לטניּפ ַא

 ןבָאה רימ .טמַארבעגנײרַא טשינ לטניפ סָאד טָאה דניירפ ןוא יורפ ןיימ וצ

 טָא ראפ ןוא ,רָאי בלַאה ַא טימ 4 ןעמַאזוצ טבעלעגּפָא ןיוש קסניווד רָאנ

 תועדה 525 ןעװעג ןבעל:עילימַאפ רעזדניא ןיא רָאי בלַאה ַא טימ 4 יד

 ,ןכעגוצ זומ ךיא ..."ןכדוח ןטשרע , ןרַאפ יוװ קידתומילש רעקינייװ טשינ

 עז ,גנורַאפרעד רעקידרעטײװ ןופ ןלירב יד ךרוד ךיז ףיֹוא קידנקוק זַא

 ןימ יבגפ האירב עכעלנערטרעדמוא ןַא ןעװעג ?לכב ןיב ךיא זַא ,ךיא
 :עגסיוא טָאה יז יוזַא יװ םטשינ ײטשרַאפ ךיא ןוא ,,ןירעפײלנַאבסנבעל
 :שרע יד רַאפ ןענעז רימ :זיא תמא סָאװ .רָאי 7 טעמכ רימ ןבענ ןטלַאה

 - ביר 7 דרש פא -- ןע טסַאז וצ ןעװעג רָאי 7 עס

 ןופ עירעטסימ יד ןזעל ֹוצ לסילש רעד טנול ,רענעײל ,ָאד טָא ןוא
 .דנוב ןזיול ...ןוא ךעלּפינק ,םעדעפ ערעזדנוא:
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 .רימ סָאװ ,סָאר זַא ,טקירדעגסױא טַאהעג ךיז בײהנָא ןיא בָאה ךיא

 עג ןיא ,ןבעלנעמַאזוצ רעזדנוא ןיא "טייהיירפ , רַאֿפ ןטלאהעג ןכָאה

 !פ ײ ק ד מס ע ר פי ןעװ

 סע ןכלעװ ףייא ,ןדָאב א ןעװעג ןזא ש ײ ק ד מס ע ר םו יד טָא

 ,ןטקַאפ ןא .ן| ט ק ַא ם -- ןטײװצ ןכָאנ רענייא טלמַאזעג דיז ןבָאה

 =עג בָאה ךיא יװ רעירפ דסו ַא רשפא ...ג ע וו טשינ סייוו ךיא) לָאמַא
 =געצ ַא ןוא רעטירד ַא ןוא רעטייווצ ַא --- םעדכָאנ ,רענייא --- (טגיימ

 8 א ס | א רעפוטָאכבַא ןופ ,ס ײ ק ד מס ע ר ם ןוש ןטקַאפ :רעט

 =גָא ,טלמַאזעג ריז ןבָאה | ט ק ַא 8 --- דךיז ןשיווצ סם יי ק י ג נ ע ה

 =נו8 רעכלעוו ךרוד ,פ נג א װ א ןסקאוװועגסיוא ןיא סע ןוא שלמַאזעג

 ןכעל סָאד :ןעמויקַאבכרוד .טנַאקעג םשינ ןיֹוש ךיז טָאה דנובוצ רעזר

 ...רעקהַאטש ןזיװעגסױרַא ריז ןבָאה ןטקַאפ עט?מַאזעגנָא יד

 -- ןזײװַאב ןרעדנַא ןכָאנ םענייא ךיא לעוװ ,רענעיל ,ןפקַאפ יד טָא

 ןיימ ןיא סיוא ןעעז ײ ז יוװ יױזַא --- עיזַאטנַאפ ןופ שימוצו םעד ןָא רעדיװ

 | .שינעכעדעג

 טאב ןיא טָאפש יד יװ ,םעד ךָאנ ,1918 רעמוז קסוװַארדנַאסקעלַא ןיא

 ןופ עכָאּפע וד ןעמוקעגנָא זיא סע ןוא רעכיירטסע יד ךרוד ןרָאװשג טצעז
 ףיוא טניוװועג רימ ןבָאה --- ?עניארקוא רענײטסַָאמאס,, סיקסהַאּפַארָאקס

 ופַאטש ןֹופ ןקע שנעדישרַאפ ןיא תוריד ענעדישראפ

 ןדעי ."תויתוא יד ףיוא תודוקנ, יד ןלעטשקעװַא ָאד ףכית ?יװ ךיא

 ןבָאה טפרַאדעג בָאה ךיא ווַא ,לכש ןפיוא ןגייל ַאד ךיז ןומ ּפָאק ןרָאלק

 טרעטשעגמוא ןבעל וצ ידכ ,'"טייחיירפ, ןיימ בילוצ החיד ערעדנוזַאב ַא

 ?רעבײװ ...ןוא רענעמ ייב גלָאפרעד ןיימ ןופ תוחיּפו ידו ןסינעג ןֹוא
 | !רענעייל , ןיינ

 טשינ ןוא "טעלמַאה, רָאנ װירב ןגעוװ טלייצרעד ךעלרש בָאה ךיא

 .ןזעוונעיורפ א ןײרַא זיא גנַאגמוא ןיימ) ןיא זַא ,ןטלַאהאב
 ןעמונעגפיוא ןרָאװעג ןיב ךיא ווו ,עילימַאפ א ןעוועג זיא סָאד ןוא

 יוװצ יװ רעמ טרעיודעג טָאה| סָאד ...םייה ןיומ ןענופעג בָאה ריא ווװ ןוא
 יצ תוכייש ַא טַאהעג פָאה סָאװ ,ץלַא !ימצעב ךיא רָאנ טשינ ןוא .רָאי

 .םמערַָא עטיידבכ םימ ןעמונעגפיוא עילימַאפ רעד ןיא ןרָאװעג זיא ,רימ

 ;טָא ןיא טניוװיעג ןכָאװ עגנַאל יז טָאה ,טכַאנ 'וצ חבוהק ַא ןעמוקעג זיא

 דימ וצ טַאהעג ןרָאי עלַא טָאה ?עילימַאפ רעטַאּפ , רעד .עילימאפ רעד

 ,גניצַאב עקיבלעז יד ,ןדנוברַאפ ןעוועג זיא רימ טימ סָאװ ,ץלַא וצ ן'וא

 .יורפ ןײז יװ
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 ףיא עקירַא;14 א :רעטכעט ייוװצ ןעװעג ןענעז עילימַאפ רעד ןיא

 ;מָאה עניילק יר ,רעטָאפ םוצ ךעלנע ןעוועג זיא ערעטלע יד .עקירַאי;7 א
 אר טנַאמרער טָאה 'ןוא ןגיוא עיולב ,רָאה עטלזיירקעג עדנַאלב טַאהעג

 ןופ ןברַאטשעג ןיא יז .?ַאטסקיס ַאגנָאדַאמ, רעד ןופ לכאלמ סלעַאפ

 ןופ ןטַארטענּפָא טשינ ןכָאװ עכעלטע ןיב ךיא ןוא ,טײהקנַארק;רעדניק ַא

 :יוהספ ענעי ןיא ריא טױמ קידנציז ,לַאמנייא ,רעטומו רעטרעיורטרַאפ רער

 יד זַא ,טקרעמַאב ךיא בָאה ,דעלדיימ עדייב ןגעוװ קידנדער ןוא ;עט:רע

 =נע ןעװעג טשינ ןיא ערעגניי יד ןוא רעטָאפ ןפיוא ךעלנע זיא ערעמלע

 ֿפכײמש ַא טָאה ַאנװָארָאדעפ ַאירַאמ ."טשינ םענײק ףיאה -- ךעל

 | :ןָאפעג

 !ךעלנע ןײז טשינ "םענײק} ףיוא שטנעמ א סע ןַאק יױזַא יו ---

 ריא ףױא ןעװעג ךעלנע ךיוא ןיא אקניליק !ןטײקשירַאנ טדער ריא

 | !רעטַאפ

 יװ טליפעג ךיוא עילימַאפ רעד ןיא דךיז טָאה ַאנװָאנַאפַאנ ַאננַא ןיימ

 ןמוג ױזַא טלעטשעג טשינ רימ יז טָאה תופאש ןייק ."םערָא ןיא טָאג,

 יז ןכלעוו ףיוא ,'ילשניפ,, םענעי ןיימ טימ ורוצ טזָאלעג יז בָאה ךיא יװ

 .טלַאצעג טשינ ביח םעד ןוא רעפשנע ןַא ןעוועג קידלוש רימ זיא
 ..."רעכיירטסע , :החדס א ןבױהעגנָא ריז טָאה

 ,ןעמַאנפיוא ,טסעג :"ןיוה ןפָא, ןַא ןעװעג קידנעטש ןופ ןיא סע
 רךיא) !ליּפשנפרָאק ןופ רוּפש ןייק ייברעד ...ןטרעצנָאק עשהיזיװָארּפמיא

 ןעוועג רָאוװ רעטייװצ רעד ףיוא ןענעז .(לַאפ ןטשרע םייב ןפָאלשנַא טלָאװ

 | .ןרעציפָא יירד גָאטימ וצ ןמעברַאפ
 ןיא ענכנעּפ ַא ןיא ןַאמ) רעקנַאלש רעכיוה ַא יו טנייה יוװ קנעדעג ךיא

 -רשסוייוו רעמורק ַא ןוא סעפילש ענעדקָאג טימ רידנומ ןצרוק ןצרַאװש ַא

 ךיא ןיא טנַאה יד סיוא רימ טקערטש זהנערפ עסייװ ענעדײז טימ לבעז
 ךיא כָאה שיליוּפ זיא "םעטכעי ,, זַא ..."םעטסעי קַאשזרָאװח, :רעהרעד

 דךיא סײװ --- שיבחעס יצ ,שיכעשט ףיוא זיא סש יצ ,ופסוושג טשינ ןַאד
 -- "ק אש ו ר ָא װ 7, :ךימ טָאה טשַאררעביא רעבָא ,טשינ םויה רע

 :רעד ךיא בָאה ענארפ ןיימ ףיוא .רָאטיזָאּפמָאק ןטנַאקַאב ןופ ןעמָאנ ועד

 טיימשראפ ,ןייש זיא ייהמחלמ , ןופ .ןעזוק א זיא ןַאטיּפַאק רעד זַא ,פרעה

 | .רוּפש רעדשי ןדנווושרַאפ ,דיז

 קנעדעג ןקַאש זחַאװח רעסיוא ןוא ןרעציפָא 4 ןעמוק רעטעּפש ןגעלפ סע
 ךיז ןכָאה יירד- עקירעביא יד ןכלעוו וצ ,רָאיַאמ .ַא :ײז ןופ ײװצ --- ךיא
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 רעשירעטילימ םילוצ -- תועמשמ --- ײשּפָא ןקיפנעק טימ ןפלַאהרַאפ

 .ןַאטיּפַאק ַא ןוא ,עיצַאנידרָאבוס-

 תועמ ןייק כָאה דיא טייוװ יוװ) רענפַאר -- ןסייהעג טָאה ןַאטיּפַאק רעד
 :ערג:ךעלכײלגרַאפמוא ןַא ןיא טרינַאּפמיא ןעמעלַא ןזדניא טָאה ןוא (טשיג

 ןיא זַא .עינסַאב ןופ -- דיי ַא רע זיא ןעוװעג .יירה ענעי יוװ סָאמ רערעס
 ;יכשמ ,רעשידיסח --- רוטלוק רעשידיי ןופ סרעטנעצ ריז ןעניפעג עינסָאב
 ױזַא --- גנונַא ןייק טַאהעג טשינ ןַאד ךיא כָאה --- רעכעלשלעוו ןוא רעשיל

 ןיא -- רוטלוק ןימ אזא ןגעוו טאהעג טשינ ףירנַאכ ןייק בָאה ךיא יוװ םוג

 | ...ענליוװ

 בָאה ריא ױזַאיװ --- ןגָאז טשינ ןליוװ ןפסעב ןיימ ייב טנייה ןָאק דיא

 ?םפשינ --- דיי , -- עמעפ יד .דיי א זיא רענפַאה ןַאטיּפַאק זַא ,טסווורעד דיז

 .שטנעמ ערעזדנוא ןֹופ זירקמוא ןיא עמעש ןײק ןעװעג משינ ןיא "דיי

 ַא ןעועג עמעט עקיזָאד יד ןיא ,ָאד ןרעדפיש רימ ןכלעוו ,זיוה םעד ןיא

 טימ ךיז טָאה רעכלעוו ,דיי ַא ןעוועג זיא סָאבעלַאב רעד לײװ .י"עקידלציק
 הנותח רערָא שעטיסרעווינוא ןיא ןעמוקוצנָא) טפיוטעג קירוצ 20 רָאי ַא

 ןמכירּפָא ,, זיוה םעד ןיא ןגעלפ רימ .(?ַאנװָארָאדעפ ַאירַאמ טימ ןכָאה וצ

 ןיימ וַא ,רעלדײנק ןכַאמ טנעלפ ַאנוװַארָאדעפ ַאירַאמ ןוא חסּפ ?ש "םירדכ-
 רעשידײ , ןײט ..ןענרעל ריא ײב טנעמעג ךיז טָאה עלכימנעדַאה עכַאב

 :רעטניוו עגנַאל ןיפ עמעפ יד ןעוועג ןסעומש עמיטניא ןיא טפָא זיא !"תיחמ-

 ופ טרַאּפשרַאפ ןציז טגעלפ ןעמ ןעוו ,דָאירעּפ םעד תעכ טחפכ) ןצנוװָא
 ףיֹוא ןעמ טָאה ןרעציפָא עשיכיירטסע יד טימי רעבָא .(ןָא רעגייז םעדו 9

 .טריפעג טשינ ןכערּפשעג ןייק עמעט רעד

 םָאװ ,םעד ןופ ןירעטסיײמסיורג ַא ןעװעג זיא ַאנװָארָאדעֿפ ַאירַאמ
 טשינ ךיז טימ יז טָאה גָאװןשַאט ןייק ..."טהילפפ רעמכייל ,, :טפור ןעמ.
 טבכייפ רעקיבלעז רעד ןופ ןעוועג דימת ןענעז ןטרילפ עריא זַא ןוא ןגָארטעג
 2קרעמפיוא לָאמנײא ריא בָאה דיא זַא .ןריטנַארַאג טשינ דיא ןַאק ,,טייק-

 :רַאפ אקרוג עגעלָאק ןימ ױזַא יװ טשינ טקעפעג רימ זַא ,טכַאמעג םַאז
 :ןישלה הב ןדלָאמעג ףרַאש ןיא ץרוק רימ יז טָאה ,ריא םימ ריז טלַאה;

 טָאה ,דײא וצ ריז יצַאב ךיא ױזַא יװ !שטיװָאנימַאינעיװ ידַאקרַא --
 -- ךײא וצ גנײצַאב יד ןוא .ןעגנורעכיזרהַאפ עניימ ןָא ןזײװַאב גונעג ריא
 ריז ןָאק -- זיוה ןיא ריִמ יב סנעמעלַא רעזדנוא ייס ,עכעלנעזרעּפ ןיימ יײסי
 םּפיקָאי ןענעבנג וליפא פלָאז ריא ןעוו ...ןרעדנע טשינ ריז טעוװ ןוא טשינ
 ;יב ,) רעטכָאט עקירָאי;14 ןיימ ןריפרַאפ רעדָא רעטעמַָאנַארכ םענעדלַאג

 ןבעגעגוצ יז טָאה --- ?ךעלנײשרַאװמוא סָאמ רעכיַײלג ַא ןיא ןענעז ןכַאז עד
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 ןוא ןבעל רעזדנוא ןיא ?ײז;רָאמרַאמ ַא טנעז ריא -- (רעטכעלעג ַא טימ
 ַא ןיב ךיא --- ןדנוא יב טשינ סעּפע "גלעפעג ךיא ביוא רעבָא ,גנַאגמוא

 יב ןעמענוצ !ןעיצקירוצ ריז :הרירב ןייא ריא טָאה -- "זדנוא,, ןֹופ לייט
 לעװ ןוא טשינ םענייק ךיא ביולרער ןליוװ ןעיירפ ןיימ ןופ םעדָאפ ןייא רימ
 ;בערּפ ןוא רעטסעב ןײמו ,ךייא רַאפ ו 5 י פ א ןכַאמ טשינ םַאנסיוא ןייק
 .סרעברָאל ענעדלַָאג טנידרַאֿפ ןו ! "שפעּפ טגירק סָאװ ,ץנירּפ,, ...רעקיפ

 רענעמ עֶלַא יװ ַאזַא ,הטוש א טנעז ריא זַא ,ןגָאז ךייא שזָאל אקריג חוכמ

 .קיטביזרעּפייא ןרעוו ײז ןעװ ,םאנסיוא ןָא

 :ַאוו ןיא שיפ ַא יו טליפעג ךיז יז טָאה רעכיירטסע יד טימ זַא ,רָאלק

 :הלאש עבהַאה יד טלעטשעגקעווא לָאמנײא ריא בָאה ךיא זַא ןוא ...רעס

 טשינ יז טָאה ,ןטסטנעָאנמַא ןוא ןטסבילמַא ריא זיא 4 עלַא יד ןופ רעבלעוו
 :ונניא רעמ טָאה ןוא טנעַאנ טייטש סָאװ ,רעד, :טרעפטנעעג קידנטכַארט

 | .?יטַאיצ

 טימ ןעגנערברַאפ ןטנװָא עיירפ עריא ןיא טגעלפ ַאנװָאנַאטַאנ .ַאננַא
 ַא ןעװעג ןיא יז .שטייר ןקיטכערּפ א טרערעג טָאה יז . ןעמעלַא זדגו

 ןשיניַארקוא ןופ ןָאפ ןפיוא ןוא םרַאש ןכעלבײרשַאבמוא ןופ ןזעוונעיירפ
 זיא רעכיירטסע רעדעי -- רעניװ עקיטסולסנבעל יד רַאפ יז זיא ?טעטש

 :ןָאב, ןייק ןעװעג טשינ זיא רעציפַא רעכלעוו ןוא ,רעניוו ַא ןעוועג דָאד

 :ָארּפשעגסױא:ןפָא ןופ טקעיבָא ןַא ,ךיז טײטשרַאּפ ,ןעוועג --- ?"ןאװיוװ
 .גנורערַאפ רענעכ

 ;םיֹוא רעד | פיול עקַאט -- ןעמוקעגסיוא זיא רימ זַא ,קנעדעג ךיא ןוא

 ירד ןענופעג לָאמנייא בָאה דיא) תעב, ןגָארטוצּפָא ךיז -- הצע רעטרעהעג
 ,ןעמַאד עדמערפ 9 ןוא -- ןעװעע 8 ש י ג זיא רענטַאר --- ןרעציפָא
 דנַאטשוצ ןטמערַאװרער ַא ןיא -- עטירד ַא ,ַאנווָארָאדָאעפ ַאירַאמ טימ
 מָאה החבח יד ...רעשעלפ  עטקידיײלעגסױא ןוא ןלַאקָאב עטליפעגנָא טימ
 רעכָא .סוכ ַא טנײלעגרָאפ ןוא ןעגניסירגַאב עקיטסופ טימ ןּפָארפעג רימ

 רַאנ טקנירפ יקסוװערָאמ , :ןדלָאמעג קירנכאל טָאה ַאנוָארַאדעפ ַאירַאמ
 ;סַאּפ ףיוא לַאקָאב ַא רימו רַאפ עזײװסמאנסיוא ןוא רדס םוצ תוסוכ 4 --
 יעמַאד-; : עיצרַאּפ ַא ןופ ...טכַאנ;רָאי:ײנ ןוא טהובעגסוטסירכ ףיוא ,ַאֿב

 זיא עטרעפ ןײק .יװ ױזַא רעבָא .טגָאזעגּפָא טשינ שמיטשַאב ריז רע טלָאװ
 ךיא טעוו ,טטערטּפָא טשינ יירד ערעײז ןופ ןלעװ טסעג יד ןוא ָאטשינ ָאד
 ..ןפיופטנא דלַאב שעוװ רע זַא ,ךייא טימ דיז

 ,ןקילב עקיצלַאמש ענײז !רָאיַאמ רעד ןריקָאש ןביוהעגנָא טָאה דימ

 ןמייװצ ַא ןעזרעד טגעלפ רע ןעוו ,טייקנ דירפוצמוא ענעטלאהאב:טכעלש ןייַז
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 ױזַא -- םָאה רע .עמַאד ַא טימ טציז רע תעב ןעמוקנײרַא ןױשרַאּפסנַאמ

 ...רערפ רעוו ןבױהעגנָא --- ןזיוועגסיוא רימ ךיז טָאה

 ןעמַאזוצ םיא טימ זַא ,ַאנװָארָאדָאעֿפ ַאירַאמ ןדקָאמעג בָאה ךיא
 לָאז רע זַא ,ןגרָאז יז טעכ ךיא ןוא ,ןדלעמ טשינ זיוה ןיא ריז דיא לעװ

 ןריפרַאפ ֹוצ ;:טושּפ -- ,"ףיוה םעד ןכַאמ, וצ טייהנגעלעג יד ןבָאה טשינ

 .ַאנװַאנַאטַאנ ַאננַא םימ --- טרילפ ַא

 בָאה --- טכוזרעפייא ןופ ןרָאב ןפיוא תוטש ןופ רעטסומ ַא רעדיוװ ---

 עיסימ יד טשינ טולָאסבַא ךיז ףיוא דיא םענ ,סנטשרע ,זיא :טשרעההעד ךדיא
 וצ טייקיירט רעיא יװ םעדכָאנ ךייא וצ טייקיירמ סיורפ רעיא ןשיהוצּפָא

 ערַאכקנַאדמוא ןַא סע זיא ,סנמיײווצ ,ןטיהוצּפָא ןעגנוקעג טשינ רימ זיא רייא |

 ַא ןריפרַאפ לָאז יז ןעמעוו טימ ןַאנװָאנַאטַאנ ַאגנַא ןזײװוצנָא עבַאגפיוא
 | ...ןכיײוו לָאז יז ןעמעװ ןופ ןוא טרילפ

 -- קיגרעבײרו רענעסַאלעגסיױוא ,רעלָאװירפ ַא ןיא רָאיַאמ רעד --

 ?עמ יד טשינ ַאד טדער רימ ןיא .טלַאהניא ן ָא .ןוא ץרַאה ןָא ,טסײג ןָא

 זומ סָאװ ,ןשטנעמ ןטסשגעָאנ ריא ןופ גרָאז יד רָאנ ,םכוזרעפייא עשירעג

 .ןיזמוא ןוא ןיזטכייל ןופ ,טעטילַאנַאב ןופ ,ץומש ןקיּפעלק .ןופ ןטיהּפָא יז

 ַאננַא זַא ,ךייא רעכיזרַאפ ךיא רעבָא .טכערעג רשפא ריא טנעז ָאד -- .

 :רַאפ רעמ ןוא עדחיוונעיורפ ןופ ליפעג רעמ ?גָאנ ןיא טָאה ַאנוָאנַאטַאנ

 ךיז ןָאק יז סָאװ וצ ןוא ןסױטשּפָא ףרַאד יז סָאװ ,םעד רַאפ שינעדנעטִש
 ;רעטבָא בָאה ריא ...ּפָאק ןיא ןעמַאזוצ ןבָאה עדיײב רימ יװ ,ןרעטנעענרעד
 טרעבוצַאכ טושּפ ןיב ןוא ײז ןופ ןדעי טימ דיז טלַאהרַאפ יז ױזַא יװ םריוו
 ןופ דלעה רעד שעװ רָאיַאמ רעד זַא ,דייא רעכיזרַאפ ךיא .טקַאט ריא ןופ

 :ור ןפָאלש ריא טנָאק ,ךייא טקערש סָאד ביוא ...ןרעװ טשינ ןַאמָאר ריא

 : .קיא

 וָאיַאמ ןגעװ ןטכַאהט וצ טהעהעגפיוא ןוא קיאור ןפָאלשעג ךיא ןיב

 יד וצ רעכָא ,יורפ ןיימ םיא ןופ ןעָארד ןָאק סָאװ ,י'"הנכס, רעד ןגעוו ןוא

 ןשיװצ ןרָאי ןוא םישדח ןופ גנַאג ןיא טלמַאזעג ריז ןבָאה סָאװ -,ןטקַאפ

 ןיא ןעגעז ,טייקדמערפ רעזדנוא טקישסעפַאב ןוא טרעסעדגרַאפ ןוא זדנוא

 :עג ןבָאה סָאװ ,ןהעש ,ןטנװָא ,געט ןעמוקעגוצ ןכָאװרעמוז ענעי ןופ ךשמ

 ןוא טימעג ןטקידײלעגסיוא ןיימ ףיוא זייא .ןטסַאלּפ יװ רימ ףיוא טקריוװ

 ...ץרַאה טקפייווצהַאפ
 ףור ךיא זַא ,ךעלנעמ : לָאמַא רָאנ גָאז ךיא) רענטַאר ןַאטיּפַאק רעד

 :עג לָאמ עכעלטע זיא (?"רעטלַאװ , :רָאנ רשפא ,ןעמָאנ ןשלַאפ א ןָא ָאה
 .ןעמַאזוצ טניווועג רעירפ ןבָאה ריס ווז ָאד ...םייה רעד ןיא זדנוא ייב ןעוו
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 ...מסניק ןגעװ ןסעומש ןוא העש ןייא טשינ טכַארברַאפ םיא טימ כָאה דיא

 ?םיא טָאה רימ .עיצידורע םימ ןשטנעמ ַא רַאפ ןזיװעגסױרַא ריז טָאה רע

 ךיא ןכלעוו ייב ,רידנומ ןשירעציּפָא ןיא ןדיי ַא ןופ טלַאטשעג יד טרינַאּפ
 ןשיכײירטסע ןופ םזימָאירטַאּפ ןקיטכירפיוא ןיא ןסיוטשעגנָא דימ בָאה

 םיא וצ ךיז טלָאװ ךיא ...ןייזשטסוװַאב ןשידיי ןפיט וצ ?עלַארַאּפ ריציפָא

 !שרעדנַא ןעמוקעגרָאפ רעבָא זיא ...טייקיציה רעצנַאג ןיימ טימ ןדונובעגוצ

 ןענעז ,דניירפ ערעזדנוא ןופ דניירפ יד , :טרָאװ עשיזיוצנַארפ עטלַא סָאד
 ?רעביא ןַא ןוא ןליפ טזָאלעג לַאפ םעד ןיא ריז טָאה -- "דניירפ ערעזדנוא

 רימ יבנל ןזײװסױרַא ןביוהעגָא טָאה ןַאטיּפַאק רעד .ליּפש רעטרעקעג

 .ןליוומוא ןסיוועג ןופ ,ט ײ ק ד מ ע ר פ ןופ םינמיס
 ?נעיקּפעליּפע סיקסוװַאלסַאז ןיא םנַאמהעד לָאמנייא ךיז בָאה דיא

 ,ןגָאלשעג טשינ ,הלילח ,ּפָאק ןטימ טלַאפסַא ןפיוא ךימ בָאה דיא ...ליּפש

 ךיא םנה ,ןנעלעג ןנעװ עניימ ףיוא זיא חבזמ רעטרעטשעצ ןייא ךָאנ רעבָא
 :סעיזנעטערּפ ןצעמע וצ ןבָאה וצ טקיטכערַאב ופליפעג טשינ ךדימ בָאה
 .עבטה ךרדכ -- ץלַא

 ןיא ,'"טכערסנבעל ןָא ןבעל, ןיימ ןגעוװו טינשּפָא םעד ןופ בײהנָא ןיא

 סיורג יװ טֿליצרעד רענעיײל םעד ךיא בָאה ,ןעלטיּפַאק יד טָא ןופ ןטשרע

 =ריוװ ַא רַאפ סָאװ .ק י ז ז מ ןופ סולפנייא רעד רימ ףיֹוא ןעוועג זיא סע

 ןיימט טימ ןכערּפשעג עטשרע עניימ תעב,טַאהעג רימ ףיוא טָאה סע גנוק
 ןפיוא ףַאהגרָאיַאמ ןיא רעטסעקרָא רעשינָאפמיס רעד ,רָאטקעריד ןטשרע
 .קיטלַאב ןיפ גערב

 ןעגנַאלק יד ױזַא יוװ .םעד ףיוא טלעטשעגּפָא טַאהעג ךיז בָאה ךיא

 ברע ןופ ןעגנוכעלרעכיא עניימ ןיא ןכָאה ַָאגנַאפ ןשינַאּפש ןטשרע ןופ
 טאמיפ ,, רענעקניזראפ רעד ןופ עידעגַארפ יד טקורעגּפָא המחלמצמלעוו דעדו
 ...'קינ

 יד טיט ןדנוברַאפ רימ רַאֿפ ןענעז קסװָארדנַאסקעלַא ןיא רָאי יירד יד

 :ומ יד ןוא "שטעּפ יד שגירק סָאװ ,רעד , סוועיערדנַא ןופ ןעגנובעלרעביאו
 ןעגנילק ַאד ןוא .גנולעטשרָאפ יד טײלגַאב ןבָאה סָאװ ,ןוויטָאמ עשילאקיז

 ןכלעװ ,סלַאװ ןרַאברעדנוװ םעד ןיא ָאגנַאפ םענעי ןיפ ןדרָאקַא יד רעדיוװ

 .ועשַאטקעב ןפַאשַאב טָאה סע
 שישז-,, ןופ וויטָאמ םעד ןוא גנַאי ַארַאלק ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד רךָאג

 ךופ ףוס, םעד טָא ןָא ןליפ סָאװ ,ןשינעעשעג עלַא יד ייב ?רעפָאלב עלעק
 בָאה דיא ןכלעוו ,"טימעג ןטּפמָאּפעגסױא,, ןופ דנַאטשוצ םייב ,"ןרָאי יד
 יד טָא טימ טמעטָאעג ןוא טבעלעג ךיא בָאה ,טיירב גונעג ןבירשַאב ןיוש
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 ףיא בָאה רימ םֹורַא ןשטנעמ עקידעבעל יד ןשיװצ ןוא סעירָאלעמ עכעלטע

 .םלַאװ ןטרַאצ ןיפ רבחמ רעד יוװ טלַאמשעג עטנעַאנ ןוא עכיל אזַא טַאהעג

 רעבָא ,דעלטקניּפ טשינ ןרעֿפשנע טגעלפ רע ,ווירב ןביירש ךיז ןנעלפ רימי

 רעכָא .סָאמ רעלופ רעד ןיא ןטלַאהעגנָא טָאה זדנוא ןשיװצ טקַאטנָאק רעד

 !געווסנבעל ןיימ ףיוא גנורעטשעצ ןופ דַאירעּפ א ,תועמשמ ,ןעוועג זיא סע
 2עג ריוא רימ זיא ןװעשַאטקעב ןצרַאה ןֹיא עניארקוא ןופ ןריפקעוַא ןוא

 | | !פרעשַאב טשינ -- ןעוט

 -- השעמ ַא טרעהו



 דיש יד ןוא ךירנ רעד .ציץדז

 טשינ םנה ;ןרעטַאמ ֹוצ טרעהעגפיוא טשינ ךימ טָאה סַאישיא ןיימ

 ןֹוא  .טרעטַא מעג --- רעבָא ,קירוצ ןבלַאהרעדנָא;רָאי ַא טימ יװ ףרַאש ױזַא

 ?געמ ןרָאװעג זיא סָאד) ענליוו ןייק ןביילק ךיז ןביױהעגנָא כָאה דיא תעב

 2ַאב ןעוועג) יא עיליװ רעד זיב רּפעינד ןופ חטש רעצנַאג רעד לײװ ,ךעל
 ,ןדערוצ ןביױהעגנָא ךימ םורַא עלַא ןבָאה (רעטילימ ןשמייד ןכרוד טצעז

 ןעמ .ֿלַאקידַאר ךיז ןרירוקסיוא ןַאמיל ןפיוא סעדָא ןייק ןרָאפ לָאז ךיא זַא

 ָאד | ןוא ,"עטָאלב; רעגַאמיל רעד ןופ ןסינעג טלעװ רעצונַאג רעד ןופ טרָאפ

 !עזיר העש 15 -- 129 ַא זיא

 יש טײצ רעֶד וצ ךיא בָאה ענליװ ןופ .סעדָא ןייק ןרָאפ ןסָאלשַאב
 יד ,לעקנערפ לדייא --- ןרָאי;רעדניק יד ןופ דניירפ ןיימ ןוא ,ווירב טַאהעֶג
 = רעטסעווש סַאניגװעי ַאידַאנ ,"עילַאג עמומ , רעד ! ןופ רעטכַאט עטסטלע
 ;ַאטקעב ןופ .ןַאמיל ןפיוא ןרָאפ וצ םינמוזמ םוכָס ַא טקישעגוצ רימ טָאה
 ךיז בָאה ךיא ןוא ,'יאבה ךורב, רעקיצרַאהשײרב ַא ןעמוקעגנָא יא ןוועש
 | .םערָא ןייק טזָאלעג

 ןטשרע ןיימ ןופ טרָא סָאד ןבילברַאפ ןוא ןעװעג רימ רַאפ זיא סעֶדָא

 ןופ ןקיטייװ יד ,םַארנָאּפ ןופ סערַאמכ עצרַאװש יד .גנווושפיוא ןכעלטגגוי

 ןבָאה 1918 ייא טציא .ןדנוװשרַאפ ןרָאי יד םימ ןענעז גנושיושנַא רעד

 בָאה דיא :ןוויטָאמ ערעדנַא ץנַאג טנָאמרעד ןרַאװלוב ןוא ןסַאג יד רימ

 זיב ןַאלימ ןופ רלהמ םעד ןטסָאמעג ןוא "ןַאלימ, ...ןיימ ןגעוו טכַארטעג

 יד ןֹוא .עילַאטיא ןיא ןעמלַאּפ .יד ןגעו טכארטעג ןוא קסווָארדנַאקקעלַא
 יא ךיא בָאה טציא ןוא ,רימ ןיא ןשינעטסיװ יד ןוא רימ םורַא ןזָארגדליװ

 ,ןקורדניא עקידרעירפ עניײמ עֶלַא ןופ "ירוּפָאּפ , ןימ ַאזַא טבעלעגרעב

 ןציזּפָא געלפ ךיא .ןעלמיה יד טָא רעטנוא ןעננושיוטנַא ןוא ןעגנונעפָאה

 ..אקנעּפאגנ טציז ןטײז עדייב ןופ ומכ ןליפ ןוא !ַארעשזנַאק ןפיוא ןהעש

 ֿפָאמ סָאד רימ טָאה ןטנוװָא ןוא געט עלופסגנוטירדַאב רעײז ןוא עײנ רעבָא
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 ,םלוע:רעטַאעט רעסעדָא ןופ גנילביל ןטימ גנורעטנעענדרעד יד טכארבעג

 זיא רעכלעװ ,װ ַא מס ַא ? ר ַא כ רעליּפשיוש ןטריטנַאלַאט רעײז םעד

 :ַאב ַא טימ) '| ר ע ד, ןופ רעריפסיוא ןטסעכ ןרַאפ ןעוועג טנעקרענַא

 טשינ, -- רַאפ ןטלַאהעג ןעמ טָאה עװקסָאמ ןיא ןװָאצװעיּפ זַא ,גנונערָאװ

 | .(*ןגימשעגהעביא
 - ,ַאװָארַָאדָאעפ ןירעלעּפשיש יד ךימ ּטָאה ןװָאמַא?רַאכ טימ טנעקַאב

 :עיב יב װַאלסָאנירעטַאקעי ןיא טעברַאעג ןעמַאזוצ בָאה דיא רעכלעוו טימ

 מ םַאטסָאקַא , יוװ ,ןלָאר ענעעזעגנָא ייד ַא טליּפשעג טָאה יז ווװ ,ןועיַאיל

 .א .א "םוּפידע , ןיא ?אטסַאקָאי, ,"טעלמַאה} ןיא "ןיגינעק , יד ,"רעמ

 גָאטרַאפ ןיב טכענ ןוא געט עכעלטע רימ ןבָאה ןװָאמַאלרַאכ םימ

 ןופ טלַאטשעג רעד ןוא עסעיּפ סוועיערדנַא ןנעװ ןסעומש ןיא טכַארברַאפ

 טייקנדירפוצ רעפיט ןופ ןטונימ טבעלעגרעביא ייברעד כָאה ךיא ...יירעד

 '?ןרעד , טליּפשעגּפָא קידנכָאה ,רָאיטקַא רעסיורג ַאזַא סָאװ ,םעד בילוצ

 | ערעזדנוא זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ,ןעגנולעטשרָאפ רעקילדנעצ ךס א ןיוש

 בָאה עכלעוו ,םיטרּפ יײר ַא ףיוא ?ןגיוא יד טנפעעג, םיא ןבָאה ןסעומש

 יע רעד ןופ גנוטכױלַאב רעד ןיא גנוטײדַאב עקידנרידיצעד ַא קפס ןָא

 טימ ןעוועג טליפעגסיוא ןיא סָאװ ,טכַאנ ַא רָאנ ,לָאמנײא ןוא ...טלַאטש

 ןופ טקעװעגפיוא ךימ רע טָאה ,קרעוװ םענופ ןטנעמגַארפ ןוא ןגָאלָאנָאמ

 ,יקסװערָאמ ,טָאג ןגעווטסעדנופ קנַאד ךיא,, :ףורסיוא ןַא טימ ?מירד ןסיז

 גע סעדַאריט ערעײא טרעהעגסיוא ןוא ןפָארטעג ךייא בָאה ךדיא סָאװ

 + ןליּפש וצ ןסָאלשַאב טשינ ריז טלָאװ ךיא ...רעירפ טשינ --- "ןרעד,

 '*!טיײקכעלרעסיוא ןיימ טימ לָאר
 לָאר רעד ןיא טָאה רעכלעוװ ,טסיטרַא םענופ טײקיצהַאהנּפָא יד

 רעפיט ןופ גנומיטש ַא ןיא טריפעגנײרַא דימ טָאה ,ט ר ע ט י ש ר ע ד

 .ןגעוו "עירָאעט, ַא ןעלקיװשנַא טוװרּפענ סעּפע בָאה ךיא ...טײקנגָאלשרער

 ןופ ןוא רשיח לכש ןופ ןרָאטקַאפ יר טשינ ןסילשַאב טפנוק ןיא זַא ,םעד

 עזָאד ַא טימ קידנפורסיוא ,טקַאהעגּפָא ךימ טָאה רע רעבָא ,סקיווװ ןכיוה

 ;גנורעטיבהַאפ רענעטלַאהַאב:טשינ
 ץְלַא סָאד רעסעב רעבָא .לַאנ יוװ קיטכיר ןוא ןייפ ןוא ןייש ץלַא --

 ךיז רעדײא םינּפ ןוא סקווװ ןקירעהשג ַא קידנבָאה ,ןקידײירּפ ןוא ןסיוװ

 ...מימרעד ןטסיירפ
 םַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,שרעצנַאק ןיימ ףיוא ןעמוקעג רָאנ זיא רע

 ;םגירק עטעדנוװרַאפ טרעדנוה עכעלטע ןופ עירָאטידױא ןַא רַאפ ןבעגעג

 טגָאזעג טרעצנָאק ןכָאנ רימ טָאה רע .לָאטיּפש ןשירעטילימ א ןיא ןדלעה
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 ךיוא םיא שיטקַאפ בָאה ךיא זַא ,ןיז םעד ןיא רעטרעוו עמערַאװ עכעלטע

 ףיוא ןטכיזסיוא יד .ןעזעג טשינ םיא ךיא בָאה רעמ ןוא ...טשיוטנַא טשינ

 טָאה ַאװַארָאדָאעפ עכלעוו ןגעװ ,ןָאזעפײרעטניװ ןפיוא סעדָא ןיא טעברַא

 ןענורעצ ןענעז ,ןװָאמַאלרַאכ יב ךוזַאב ןפשרע ןיימ רָאנ ןדלָאמעג רימ
 יי | יי ...ןרָאװעג

 דנַאב ןיא טַאלב עטצעל ןיימ ןעוועג זיא "װָאמַאלרַאכ ,, רָאזיּפע רעד

 קסווָארדנַאסקעלַא ןיא טליּפשעגו ךָאנרעד בָאה ריא ...רעטַאעט שיסור ןגעוו

 ,סונעג ןשירעפעש ןפיט ַא טפַאשרַאפ רימ טָאה סָאװ ,לקַאטקעּפס ןייא

 רעשיסור ןגעװ דנַאב רעד :"דילנענַאװש , ַא ןעװעג ןיוש זיא סָאד רעבָא

 ;רַאפ בָאה ךיא ןכלעװ ףיוא ,רַאטלַא רעד .טקידנערַאפ ןיוש זיא טסנוק

 רענעטָאשעצ ַא ןגעלעג זיא ,ןרָאיסנבעל יײװצ עטצעל סרעטומ ןיימ טנערב

 רעביא קידנפערט ,ןבײהנָא טלָאזעג ךיא בָאה געװ ןקידרעטייװ ןיימ ןוא

 .ביומטש ןוא שַא ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,ןלַאעדיא ןוא ןטרעו יד |

 ןוא רעטּפָא קר ךיא בָאה ,ןרַאװלוב יד רעביא קידנריצַאּפשמורַא ,ןוא

 טנעקַאב לָאמַא ךימ ךיא בָאה ָאד טָא זַא ,םעד ןגעוו טכַארטעג רערעמו קר

 | ...ַאקסנימַאק ?חר רתסא טימ

 ;סיוא ןכיוהשגנָא ןבָאה ןרָאי ענעגנַאגרַאפ יד ןופ ןטנָאזירָאה יד ףיוא

 .עש י ײײ ןופ ןטלַאטשעג ירד --- ןריניצסַאפ רעמ ץלַא דימ ןוא ןסקַאװ

 עלערימע ןופ גנולעטשרָאפ ַא ךָאנ ךיא בָאה רָאי 1900 ןיא .ןטסיטרַא

 יוװ --- *רעטַאעט יקסור , סווָאנילַאד ןופ רעטערכ יד ףיוא ךיוא -- "תרפא

 ;רתסא טימ טנעקַאב ךיז -- טירש עטשרע עניימ וטכַאמעג בָאה ךיא

 טשינ ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןטּפױהַאב וצ ןעוועג טיירג טלָאװ ךיא .ןעלחר

 יושא;זיװ ץַאלּפ ןתיוא) ?לעטָאה ןיא רעבָא .1913 ןיא טרעײנ ,1905 ןיא

 ..ךעלעדימ ײװצ ןסעזעג ש י ט | םי ו א ןענעז (העטַאעט ןופ

 עניגער ןעוועג קפס ןָא ןענעז סָאד -7 רעדָא 6 ןוא 4 רָאי ַא ןופ ךעלהפוע
 :ַאעט ןוח עירָאטסיה,, עשיטעָאּפ ןייק טשינ ןביירש רימ תויה .ַאדיא ןוא

 םיניעב ןבָאה רימ  עכלעװ ,ןשינעעשעג ןגעוו תונורכז ענעגייא טרעיינ ,!"רעמ
 יד ןסילשסיוא זומ סָאװ ,טרּפ ַא ןרעוו טכַארבעג ָאד לָאז ,ןעזעג טַאהעג

 עלהפוע ערענעלק סָאד :1906 ןיא יוװ רעטעּפש ןעוועג זיא סָאד זַא ,הרעשה

 ןפיירעביא לָאז "עןוד עשידיײ, יר זַא ,טיײקידנעװשיונ ַא ןפַאשַאב טָאה

 :עג ןפסי ילב ןבַאה רימ סָאװ ,םינינע ענעביוהרעד ןגעװ דערּפשעג סָאד

 ,רעטכָאט רעקירָאי;ֿפ רעד שימ ןוא שיט ןטימ ןעמענרַאפ ךיז ןואי ,טריפ

 .ךייש ַא ןיא השבי יד טלדנַאװרַאפ טכירעגמוא טָאה עכלעוו
 ןיא ןטינשעגנייא ןבילברַאפ רימ זיא ענעצס יד טָא זַא ,ןגָאז זופ ריא
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 טא : | | ..רעירפ ײװצ ,גָאט ַא טימ לקַאטקּפעס רעד יו ,רעקינײװ ןטשינ טימעג ןוא ןורכז

 קנעדעג ךיא) ןרָאפעגקעװַא זיא ַאיַאקסנימַאק זַא :טרּפ ַא ךָאנ ןוא
 ןעמוקעג ךיא ןיב (טכילטנווָא ןיא ןָארעּפ םעד טקנערעג ךיא ,זיהוו טשיִנ

 :מורַא גנַאל בָאה ךיא ...ןזיור עטיור עשירפ טעקוב ןסיֹורג ַא טימ גוצ םוצ

 ןַא קידנעײג .ןענופעג טשינ יז ןוא ןיטסיטרַא רעד טימ ןָאנַאװ םעד טכוזעג
 ךיא בָאה ,טשינ טרָאפ יז זַא ,גנונייצרעביא רעד ןיא קירוצ רעטשיוטנַא

 סָארדרַאפ ןוא גנ ושַאררעביא ןיימ וצ ןוא *!יקסװערַאמ רעה, } טרעהרעד

 בָאה ךיא . ..סַאלק ןטירד | וו רעטצנעפ ןיא | ןירעלטסגיק עסיורג יר ןעזרעד א

 .ןיא -- ןכוז קעװַא ,קידנעגיפעג טשינ ,ןוא ןופייװצ ןיא טבוזעגמורַא י ן

 עזוד :ןגירשעג דלַאװעג .."ע ז ו ד, -- דָאְד יא סע :| ש ש ר ע
 : - !ןסַאלק ןפידד ןיא טראפ

 .רעממיילעג ַא יװ רעטצנֶעפ ! ןרַאפ ןײטש ןבילבעג ןיב ךיא
 ןיב ריא .?מעקוב ןקיטכערּפ אזא טימ סע ריא טײלגַאב ןעמעוװ =

 ,לכיימש ןטפַאחרעביוצ ַא םימ ַאיַאקסנימַאק ט טגָאז--- קיטכיזרעפייא שממ
 ךָאנ לָאמנַיײק ,ןזיװַאב ךיז טָאה ריס יװ ,ךיא בָאה ןכיײלג ןייק ןבלעוו וצ -

 | ...ןעזעג טשינ
 !ַאיַאקסנימַאק םַאדַאמו ,ךייא ---

 רעטשרע רעד ןעוועג ןיוש זיא סע ?טעּפש ױזַא םָאוורַאפ ַאמ - |

 . : - ןגנקק
 בָאה -- סַאלק ןטײװצ ןוא ןטשרע ןיא טכוזעג ךייא בָאה ךיא 5

 יי יי | .טלמהומעגסיורַא טמעשרַאּפ ךיא
 .טעקוב םעד טגנַאלרעד ריא בָאה ךיא .ןָאגַאװ ןופ סױרַא זיא יז

 טָאה רימ .טנַאה יד טקערטשעגסיוא רימו טָאה יז .טײהננע?רַאֿפ טונימ א
 ;םיוא רעפיט ןיא בָאה ךיא ןוא טרירעג קיטכירפיוא זיא יז זַא ,ןזיװַאב דיז
 רעטײװצ רעד ןעגנפקענּפָא טָאה סע .טנַאה ריא ןָאטעג שוק ַא גנוגער

 טכירעגמוא ןוא ,ןָאגַאװ ןופ ?ּפערט םוצ ןָאטעג סיר ַא דיז טָאה יז .גנולק

 יי - .טײז ןיימ ןיא טיירדעגמוא ךיז
 :רעטיר ןטלַא ןופ טירש ןימ ַא תמאב טײז רעיא ןופ זיא סע ---|

 .טלא ױזַא טשינ ךיא ,גנוי וצ טש"נ טנעז ריא ;סַאװ ריא וטסייוו ...םויפ

 םוצ דיז ןענָאק ןוא ןפרַאד רימ זַא ,ןיימ ריא .ךיוא רימ ןענעז ןגעלָאק ןוא

 | 2 | : .ןשוקעצ דײשּפָא
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 עניב רעד ןופ ןביוהעגנָא ךיא בָאה םורַא ןכָאװ עצרוק ןיא !רענעײל = |
 רָאנ דיא בָאה שינעעשעג רעגעי ןיב .ןעמַאמ ןַײמ ןופ ןושל סָאד ןרער

 .ץפיז ןופ ןוא קזזח ןופי --- ןליײצרעד וצ סעּפע

 18 טימ' ןיוש ךיז ךיא בָאה טסנוק רעשידיי טימ טפעהַאּב רעבָא

 בָאה םורַא רָאי 18 ןיא ןוא ...עזוד רעזדנוא קידנטײלגַאב ,קירוצ רָאי
 :ןײנ ...טנָאמרעד םעד ןיא ךיז ורַאֿפוכ יר רעביא קידנעַײגמורַא ,ךיא
 רעמענרָאפ רעד טימ זַא ,ט לי פ ר ע ר טרעײנ ,יטנָאמרעד , -- טשינ
 זַא ןוא ןעמַאמ זיימ ןוֿפ ן ןֹושל סָאד ןרער ו בײהנָא ךיא ףרַאד ענָא דַאמירּפ

 --- פלַאטשעג ריא טימ לו ריא טימ ,קנערנַא ריא טימ טדניב ךימ

 חמציו, םעד ןָא רעדָא "יינקרוֿפ חמציו,| ןטימ שיִלָאּפ ןיא שידק רעד טשינ
 ר ע ט ַא ע ט :ןבע ץנַאג ןיימ ןופ ךַאז יד טרעײנ ,"ינקרוּפ

 "'רַאדָאעפ , ןייז טשינ לי סָאװ ,"ןרָארָאעפ, רַאפ טשינ רעטַאעט רעכָא

 ...ישטיװָאנארא , ןייז ליװ סָאװ ,ןשטיװָאנָארַא דרוד טשינ -- רעטַאעט ןוא

 ;לגָאװ ןפיוא .קידנקוק ,ןיקסוװָאקישט טנניז סָאװ ,עסַאמ רעד רַאפ רעטַאעט

 ופעז וָאנַאּפעטק ןכלעוװ ןיא ,"דָארַאנ יקסיערוועי , ןרַאפ רעטַאעט ,גוצ

 ןופ ןכאילש ענעפרָאװעצ יד ףיוא םזילַאעדיא ןקיבײא ןופ רעגערט םעד

 9- עיושוצ רע ד טָא זוא וװ ...רעטנזױטרָאי ענײז
 ןרָאװעג זיא סָאד -- עגַארּפ עטרילומרַאפ ןייק ןעװועג טשינ זיא סָאד

 גיוא ןפרעמיקרַאפ ןופ קילב א ןעוועג זיא סָאד ,שימעג ןופ דנַאטשוצ ַא

 מימ ןבײהעגנָא מָאח טפנוקוצ יד ןוא .ןײרַא טפנוקוצ רעד ןיא ,םּורַא ןיא

 ,לָאמַאמימ טשינ ...רעפמנע םעד ןבעװ -- העש רעדעי טימ ,גָאט ןדעי
 ןפנעמָאמ טימ קידנהנעלברַאפ טשינ ,לרעלעט םענרעבליז ַא ףיוא .טשינ

 קעש רענעי וצ קידנרעטנעענרעד רעבָא ,גנוקידירפַאּב רעכעלסיז ןופ

 =עני :ןגָאז טנָאקעג ךיז בָאה ךיא ,ןטָארטעגרעבירַא קידנבָאה ,עכלעוו

 | . "!יתאצמ -- ית
 םיורג יח ..לעװש רענעי וצ געװ רעד ןעוועג .זיא רעווש ןוא גנַאל

 ...ןײזמסוװַאב ןכעלקילג ןופ חעש .יד ןעוועג זיא ץרוק ױזַא קידיירפ יוװ ןוא
 ןשינעפימ יד זיא ,סנטָאש יד ןיא קירוצ קעװַא ןוא טצילבעגפיוא טָאה סע
 ןשינעפיפ יד ןיא ,עסַאמ .ר עד טימ ,רעושוצ ם ע ד טימ רעבָא

 ;םנבעל ןײמ ןופ ץיּפש םוצ שכיײײרנרעד ךיא בָאה -- קלָאש ם ע ד ןופ
 , ...קילג ןשירעפעש ןופ סונעג םעד טנעקרעד ןוא לַאעדיא

 ןוא ןעמיורט ןביוהעגנָא טשרע ךיא בָאה סעדָא ןיא רָאי 1918 ןיא
 ,םעלַא םעד יכגל "ע ײ נ, ןעװעג ןענעז סָאװ ,ןטנָאזירָאה ןגעװ ןטכַארש
 =עג רעבָא ,טבעלענּפָא ןוא טלַא ןרָאװעג רימ םורַא ןוא רימ ןיא זיא סָאװ
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 2 א םוצ --- ןטנָאזירָאה ?עײנ , טשרמולכ יד .טָא דיז .ןבָאה ןגיוצ

 קה ריא ןוא ..ןעמַאמ רעד וצ ןוא טייהדניק : רעד. וצ ;םעניימ רכע

 ןוא ,ןעגנוימַאב ןוא ןעגנומערטש עניימ ןופ טקנוּפ רעד ןרָאװעג טציא זיא

 !ענליװ ןײק :ןי ה ַא -- ףור ַא יװ ןעזענסיוא רימ טָאה ץלַא

 רכז ןיײק זיא רַאדנַאשז ןופ !ָאטשינ ןיא ענליוװ שיסור ןייק רעכָא
 !ם 5 ו ע;:ת י ב רעד -- עגליוו ןייק טיצ ךימ ןוא !ןבילברַאפ טשינ

 ןגעװ תונורכז ןיא ןעקנוזרַאפ םעדָא רעביא ןעגנַאנעגמורַא ןיב .דיא
 ךיא עכלעװ ןופ ,טפנוקוצ -- ןגעװ ןעמיורט ןופ טגערעגפיוא ןוא לָאֹטַא
 .ןרוטנָאק עקידלּפענ ןייק ךיז רַאפ טַאהעג טשינ רָאנ וליפא בָאה

 ּפַאלק רעדעטיב ןוא רערעוש ַא ןּפָארפעג טָאה ךימ ןוא =

1 

 :ענו ַא יו ןעמינעגפיוא ןרָאװשג ךיא ןיב םייה ןייז ןיא ןװעשַאטקעכ ייב

 .ןעניריא ךעלכעזטּפוה טרעהעג טָאה ןויטַאיציניא יד ןוא רעדורב רעטביל

 ןײז ןופ רעטימ ןוא יורפ ןיז -- טציא ןוא "החפש , רעקידרעירפ ןײז

 רענײזַא זיב זיא שטיװעיענרעס ןיטנַאטסנָאק :רעדנוװ ןייק טשינ ...דניק
 יד טריפעג טָאה יז ןוא ,עירָאלעצנַאק ןייז ןיא ןעמונרַאפ ןעוועג 4 -- 84

 ןופ ךיז כָאה ךיא .עשסָאבעלַאב עשיטקַאפ השעמ -- טײקשיטַאבעלַאב
 ;ַאב ריא וצ ,לעװש רעײז ןטָארטעגרעבירַא קידנבַאה ,טנעמַאמ ןטשרע

 ַא ןייז לעװ ךיא רעכלעװ יב ,עטסַאבעלַאב רעשיפקַאפ רעד ֹוצ יװ ןגיוצ

 .געמט עבעלטע ןופ ךשמ ןיא טסַאג

 רעצוּפלװיטש א ןעזרעד ךיא בָאה ,רעקסװָאפַאבירעד רעביא קידנעײג
 ;קרעמ ַאזַא טימ טבַאמעג סע טָאה רע .ךיש עניימ ןצוּפסיױא טזָאלעג ןוא
 רימ וצ ןעמוק טגײלעגרָאּפ םיא בָאה ךיא זַא ,טײהנעמַאקלופ רעקידריװ
 טָאה רע .ןיורב ףיוא טור ןופ ךיש .עניימ ןברַאפרעביא ןעמענ ןֹוא םיהַא
 ;ניא ןגרָאמ ןעמוק טגָאזעגוצ ןֹוא סעדדַא סװעשַאטקעב :ןבירשרַאפ
 יי י .ירפרעד

 :קעװַא ךיא לעװ רעפעּפש ?ייוװ ,11 יװ רעטעּפש טשינ םוק רעבָא --
 - .קעװַא ןטרָאד ןופ ןיוש ךיא רָאפ גָאטימכָאנ ןוא ןײג

 מָאה --- .ךיש עניורב ןעמוקַאב וטסעװ 12 ןוא 9 ןעמוק לעוװ ךיא --
 י .ךירג ןיימ טרעּכיזרַאֿפ רימ
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 ?םיֹוא ןא םיהַא ןעמוקעג ,טָאטש ןרעביא טײרדעגמורַא ריז כָאה ךיא = |

 ,ןדלָאמעג טָאה ,ַאניריא תויה ןפָאלש ןגייל ךיז ןסָאלשַאב ןוא רעטרעמַאמעג

 .טעּפש םַײהַא ןעמיק טעװ ןוא גנולמַאזרַאֿפ ַא טנייה טָאה ַאיטסָאק זַא

 2ינוילק ענערישרַאֿפי רעביא טרעריולסעג עליו ַא ריא טימ בָאה דיא
 אנ : .רעמיצ ןסיורג ןיא ךיז וצ קעװַא ןוא ןטייק

 ןעמענוצ יז ןעניריא ןטעבעג ןוא ןָאטענסױא ךיא בָאה ךיש עניימי

 טָאה יז .9 םורַא ןעמוק ףרַאד רעכלעוו ,ךירג םעד ןבענּפָא ירפרעדניא ןוא
 :עג ַא יװ ןפָאלשעגניא ךיא ןיב ןכיגניא ןוא ,ךיש עניימ-ןעמונעגוצ
 יי - א וי " .רעטעגרה

 2וא ןוא ,טכַאנ רעכלַאה רָאנ טײװ ןעמוקעג םיהַא זיא װעשַאטקעב
 -..ןעגגילק ןייז טרעהעג טשינ ןוא ןפָאלשעגניא טסעפ ךיוא זיא ַאניר |

 עג טָאה םיא ןיב ריט רעד ײב ןטנוא העש ַא רעכיא ןענַאטשעגּפָא רע

 רעטנערעגפיוא ןַא זיא רע זַא .לסילש ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ןכש ַא טנפע
 ;רעד רע טָאה ,ריש םעניריא שנפעעג ןוא רעמיצרערָאפ ןיא ןֿפָאלעגנײרַא
 : יי | ...ךיש עניימ םעב ריא יב ןעז

 ןעמ ...!טשינ זײװַאב םוש ןײק זיִא -- עטיוש ַא יװ טּפָאלש יז זא
 ,הוואת רעשירעטערַאפ ןופ ןערב ןיא זַא ...קידנפָאלש , ןכַאמ ריז ןַאק

 = }} ייוניוב ןיפ ליפ ןפָאלעג ןירעטערַאּפ .יד טלָאװ ,גנולק ןייז קידנרעהדעד

 םיא זיא "רָאלק , .ןעמונַאב טשינ ךיוא רע טָאה סָאד -- ריט יד ןענעפע |
 ,נדייפ עקימַאלפ =  טטוח;לעופ א זיא ריא וצ גנויצַאב ןיימ זַא ,ןרָאװעג

 ;עג ריא ײב ...זא ,ןזײװַאב דָאנ רַאפ ןבָאה ןעמ ףרַאד סָאװ ןוא טפַאש
 .ךיש == (!עניימ :טסײה'ס} "ע נ ײ ז, ןעייטש רעגעל

 טשינ- היא ןיב טכַאשטסוגױא רענעיי ןופ העש עכעלטע יד ןבײרשַאב
 רעד .רעזדנּוא ןופ ּפַאטע םענעבעגעג ןפיוא טגיילעגפיוא טשינ ןוא חוכבי

 | ;נוליצ

 וװעשַאטקעב .ןכיוא ןופ טנכיל ןײק ףָאלש ןיא טשינ גָארטרַאּפ ךיא
 ןקידנעגנעה ןופ ּפמָאל םעד ןדנוצעגנָא טָאה רע זַא ןוא ,טסוװעג סע טָאה

 ,ּפָאק ןרעביא פאלק ַא ןופ יוװ טּפַאכעגפױא ךיז בָאה ךיא ןוא לָאדנַארישז !
 ..סעכ ןיא ןיא רע זַא ,ןעמונעגפיוא ףָאלש ןיא יװ בלַאה ךָאנ ךיא כָאה

 ןיא -ע :ןעזרעד ךיא בָאה םּורַא (?םעדנוקעס רשפא) ןטוגימ 2 |
 : | טיט יורעפײצ

 ןַא יא רע !כייש ןיא רע !דנילב זיא רע :ןעזרעד ךיא בָאה רעטייוװ
 | ++  !טָאידיא רעדנור ַא !טָאיד ריא
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 טלָאװ טשכוזרעפייא .וצ:טשינ טנורנ ןייק':טָאה רע .זַא ,םיא  ןגָאװ רעבָא |

 ןיא ןַאּפעגנירַא; ןיֿב ךיא זַא ,חומ ןטיירדענרעביא ןײז ןיא ןסייה

 { ם יו א ַא ה ַא "?קיטכיזרעפייא ןיב ךיא זַא ,ריא טמענ ןענַאװ ןופ,
 שי - זומ- דיא "יג ,2טי ח ס ַא ַאד סט גע רב בנג

 | י- -..קיטכיזרעפייא ןיא רע זַא ,"גנונַא ןייק ןבָא

 ..קייטּפַא ןיא קעװַא ןיכ ךיא .רעטשלחעג א יװ ןעזענכיוא טָאה. רע

 ןבָארכעגנײא .ןסעזעג ןיא רע .קירוצ ןעמוקעג .העש א .םייר דעגמורַא ךיז

 :יטנעק עקיטייז ףיוא ןקריוװ טימַאב ךיז בָאה ךיא ,ןטסיופ! יד ןיא ּפָאק םעד |

 :רַאפ ןשיגָאלַאטַאּפ ןופ קורדסיוא ןַא !האנש !טרָא ןופ טשינ -- ןטנעמ

 .מײהנזעװנָא ןיימ וצ סָארד

 קידנציז ,ןפָאלשעגנייא) ךיא ןיב גָאטרַאפ ןופ | . ןלַארטש עטשרע יד טימ

 ץיא רעסיצ צ ןיא :ןגיוא יד טנפעעג .טּפַאכעגפױא ךיז ב אה ךיא .לעטָאפי ןיא

 | | .ָאטשינ רעניײק|
 .רעמיצ ןיא ןײרַא .זיא רע ,ןכַאז ענײמ ןקַאּפ ןעמונעג בָאה דיא = |

 ךיא ?ןעקנירמ ךיז --- רשפא !קעװַא זיא דניק ןפימ ענעריא ---

 יי ...?סײװ

 רעד .טריר ןעגמוא ןענַאפשעג ןענעז ךיש עניימ .ריא ֹוצ ןײרַא ןיב ךיא

 | וו | .ןעמוקעג טשינ ןיא די רג

 ןוא רעמיצרעדָאפ ןיא סיױרַא ךיא ןיב ,ןַארַאמעשט ןיימ טקַאּפרַאפ

 | - :טשגָאשג םיא וצ םײרדעגסיוא בלַאה ,ריפ ןיא
 :ַאב םיא כָאה ךיא .דיש ענײמ זעמענ דירג א ןעמוק ףרַאד ָאד --

 .סעורַא ןימ שיט ןפיוא רעביא ךיא זָאֿפ ומלעטש
 .ןגיוא עדליוו טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה רע

 ?ריש עכלעוו ?ךירג רעכלעוו ---

 .דיש עניימ ןברַאפרעביא רעצוּפלוװיטש ַא טלעטשַאב בָאה דיא -- ||
 :עג טש'נ ןיא רע רעבָא .ןעמוק טעװ רע זַא ,ןבעגּפָא ײז ןעניריא ןטעבעג

 י - .רעמיצ ריא ןיא ןעייטש ךיש יד ;ןעמוק

 ?וטספיול ןיהווז !שרַאװ !ַאשַאקרַא ---

 רעד :?כימש ןקידנפכיופ סװעשַאטקעב "ןיימ ןעזרעד בָאה ךיא

 | .ןָאטעגּפָא םיא ןופ ךיז טָאה רַאמשָאק
 ןיוש ךדיא ןיב ןצרַאה םםענעג יא ןופ קיטיײוו ןפיוא ןריגַאער ןפוא אזא

 .ןבענרַאֿפ וצ ןעוועג קיעפ טשינ

 רַאפ טָאה רימ ןגעוו ןטכַארפ וצ יוזא זַא ,םעד ןגעו טדערעג טשינ'

 .הכנג ַא ןײנַאב וצ קיעפ רַאפ ךימ םלַאה רע זַא ,לַאפ םעד ןיא ןסייהעג ר
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 2תױרַא ךַָאנ םעוו --- "יורפ עדמשרפ , ,"טכוזרעפייא , -- עמעט יד

 | . -- ןעמַארטשסנבעל ערעזדנוא ןיא ןעמיווש
 :רַאפ טָאה טכַאנ ענעי ןגעק דשח סוװעשַאטקעב ןַא ,ךיא ןכײצַאב ָאד

 ןומצעל םעד טרעמשעצ ןוא ןדיירפ עניימ ןופ םעדָאפ ןטצעל םעד טנערכ

 .געו ןטרעטסַאלּפעג רעירפ ןיימ ןופ ןייטש
 :ַארוק רענעגנולעג רעקיכַאו=0 ַא ךָאנ -- סעדָא ןופ ךיז בָאה דיא

 .קסווָארדנַאסקעלַא ןייק טרעקענמוא -- עיצ

 ,*עקסַאמ ענרעזײא יד, :לקַאטקעּפס ןייא ,טנַאמרעד יװ ,טליּפשעג

 :ָאס ןפיוא (רבחמ םעד טשינ קנעדעג'כ) עמַארדָאלעמ עשיזיוצנַארפ ַא
 ;ורב:גניליװצ סנט:260 םעד קיװדול ןגעװ טקַאפ ןשירָאטסיה ןופ וװיט
 ."ןרעטעקשומ ירד, יד ןיא ןסַאמויד ייב ךיוא טרעדלישעג זיא סָאװ ,רעד

 ןוא .דיירפ רעשירעליּפשיוש ןופ טנװָא ןַא טפַאשרַאפ רימ טָאה לָאר יד
 .| י ה ַא גנַארד ןקירָאי;13 ןיימ ןופ ףוס רעד ןעוועג ןיא סָאד

 !כ ' - | צ :עגליװ ןײק -- טזָאלעג ךיז ךיא בָאה טסוגיוא בײהנָא
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 לייט רעטירד

 תֹוריּתס ערעײז ןוא ןתמא יד





 "תמא רעד ןריובעג טרעװ תוריתפ ןיא;

 (לטרעװ?סקלָאֿפ שיסוד ַא)

 ,תוריתס ןופ ףמַאק רעד זיא סָאד -- קיטקעלַאיד,י

 ."ןדנַאטשנגעק ןופ ןכות םצע ןיא

 ןונעל .וא .װ





 .טָארד ו ןקיכעטש ןכרוד 1

 טומ .טלעטשעגרָאפ .טָאה עניַארקוא ץנַאג דרוד .עגליו ןייק געוװ רעה -

 זַא ,ןקורדנייא עטלעטשעגננעק ,ענעדײשרַאפ ןופ ּפָאקפָאד ןײלַאק אזא רי

 רעטייווצ .רעד ןיא ןכָאװ ְךָאּפ יד ףיוא ויטקעּפסָארטער קידנקוק ,טציק

 אב ןזומ חחירב תילב ךימ ריא :ֿפעװ ! ,1918 טסוגיױא ש רוח ןופ !עדַאקעד

 ךוא ןע גנוריפסיו א טימ ( ֹע ג גור י מ וס סי 5 ןצענערג
 . ן'א םרעײנ ,ןפקַאפ עו יטקעבָא ןײק 5 ׁש ֹצ / יש קֿפסי זָא ןענעז ם

 יי .ןטקַאפ ןופ זע בו צַאש ּפָא ָא -- סָאמ רערעסערג .א

 ןפורעגסיורַא רימ ןיא ןכָאה גָאטלא ןופ ןשינעעשעג ןוא.רעדֿפיב יה
 =ע 2 ריִא בָאה ,טַײז ןייא ןופ :ענצקַאער עקירתוריתס; ןוא עטלּפָאפ

 =ארקוא רעד ןיא גנוכאוורעה;.ןופ סעצָארּפ םעד ןעמענפיוא ןוא  .ט; 1 ױ מ

 .ךָאי ןשיראצ ןרעטנוא ןופ-.ןפירעגסיױרַא דיז ומָאו !.עכלעוו ,ןכָאמ. ְרעֶשיגיא

 ט5 ש ' 1 ףיוא זַא  ,אזַא ןעוועג-.זיא .קורדסיוא ; רעכעלרעסיז א רעד רעבָא

 טשינ -.:םעפעי יו ןסריוו יָד ו םיע } .רע טָאה ןשטנעמ ,רעניַארקוא

 ,פקרעמַאב ץרוק ךיוא ןבָאה הימ .."עזָאּפ,, רעקיה גווכב ןופ םעּפע-.,.םעשסנרע

 רעטַאעמ ןופ .זַא- ,ןטכַארּפָא ךיז טּפָא .טנעלפ.קסװָארדנַאסקעלַא טא דָאנ זַא
 .סַאג ןביוא .ןוא ןטסירַאכ-עכעקטע ןסיּבעגפױרַא .עבָארּפ ַא א .ןופ ,ךיז ןבָאה

 ,ידָאב עג ןיִא ; רערָא יַאקַאמלָאּפ אקלַאטַאנ, ןופ םענעצס ּםָא ךוז ןלוּפׁש

 | | 06 א יי "!ויצינרעשטעוו ַאנ יַאט .,ייצירח

 א

 'ײב דחעװש רעמורק רעד ,עצינליטַאּפ רעד ףיוא ?"ץעינערעל , רעד'!
 ?סױרַא ,י"!עווישז ייכ :ףורסיוא רעקידנכליה וֿפירש ןרעי ףיווא .רעד ,סיפ יד

 ענעי ןעוועג ןענעז ץלא סָאד --- רענעטנשסורב עפיט עכלעזַא טימ טגָאזעג

 סָאװ ,"אניארקוא ,ַאניטסָאמַאס לענעריובעג טשרָאקָא רעד ןֹופ {קורדסיוא
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 יםעמַאמ לער ןופ טפַאשגנע רעד פי טילַאז ןיא .סָאװ לה םענעריוכעג

 ;ק ,טלעוו עסיורג "עיירפ יד טליפרעד; ןוא יוייוװעגניא

 "בדפ



 :עגנָא ןבָאה גנומַאטשּפָא רעשיניַארקוא ששינ ןופ ןשטנעמ רעכָא

 ןזיּפש ןוא ןעלדָאנ ןקעטש םזילַאנָאיצַאנ ןשיניארקוא ןיא זַא ,ןליפ ןביוה

 ...עיצקַאער רערעשצניפ ןופ

 ןלעװ ןוא ןעננוטכַארטַאב עשירָאטסיה ןופ ּפָא רימ ןטערט ָאד

 .."דלעה ,, רעזדנוא טימ ןעמוקעגרָאפ ןיא סָאװ ןלייצרעד רענעײל

 :ירפ ןברָאװרעד ןבָאה רעניַארקוא יד סָאװ ,טיירפעג ךיז בָאה ךיא

 ןופ טקנוּפ ַא ,רעקילדנעצרָאי ןופ טָאבעג ַא א ןעװעג ןזיא דיירפ ןיימ :טיײה
 - ,טניעג טָאה עיצולָאװער יד .גנונעװַאב:סמייהיירפ רעשיסור דעד

 דא ָאקנעשטוועש } ,"עניַארקי א עירפע } :רענעפ עריא ןופ ענייא טרעטַאלפ

 ...ןפײק

 ןטכירעגמוא ןַא רָאג ןופ ןעגנורעטש ןבױהעגנָא ריז ןבָאה םע  רעבָא
 ,ןפירנַאכ ןופ ןעגנונעכײצַאב עשיסור ןדנוװשרַאפ ןענעז דיױרבעג ןופ .לקניוו
 טירש ןדעי ףיוא ןכיורבעג זומ ןעמ עכלעוו ,ןטרעוו ןוא רעטרעװ ,םירישכמ
 :יַאקטַאשט ףרעיפ,, ,*ַאקיעּפָאק,, - ,"ישָאלַאק , ,"טעליבמ ,י*קישטשליסָאג,
 ;ײטסָאמַאס , יד .ןקורדסיוא ענעטָאברַאפ ןרָאװעג ןענעז -- "יקרונש,
 !כיורכעג ןעמ לָאז טייקכעלטנפע רעד ןיא זַא ,שנדהָארַאפ טָאה "טסָאנ
 רעכָא ,זײטשרַאפ טנָאקעג סע טָאה שטנעמ רעדעי .דַארּפש עשיניַארקוא יד
 :יִנַּפ עזײב ףיוא ןסױטשנָא ךיז ןביױהעגנָא ןעמ טָאה טירש ןדעי ףיוא זַא
 -- ענַארפ ַא םימ יז וצ גנודנעװ רעד ףיוא לַאטורב ןריגַאער עכלעוו ,רעמ
 :עננָא טָאה םישזער ןשירַאצ םֹוצ האנש יד ןעװ ;סָאג ַא ךדיז טניפעג וװ

 :עגרוט ןוא ןענילשוּפ ןופ ךַארּפש רעד רעביא ןסיגרעדנַאנאפ ךיז ןביוה
 :העד עקידתושממ יד ןרָאװעג ןענעז "ןטסירָאכ,, עשימָאק יד ןעוו ;זוועינ

 חלודג ןיימ ןרילרַאפ ןביוהעגנָא זײװכעלסיב ךיא כָאה ,גנַאנמוא ןיא רעגָאז
 ;ירפ , רעד טימ טַאלנ טשינ סעּפע ןיא ָאד ןַא ,טקיפרעד ןוא דיירפ ןוא

 עניימ ןוא .?ײּפוטסארקאמ , ןופ טפול יד ג נ ע ןרָאװעג זיא רימ ."טייה
 2 ש ז ײ כ, ןכעפרעהפיואמוא ןופ "ןקלעװ, ןבױהעגנָא ןבָאה ןרעיוא |

 :טרעההעד וַאלסַאנירעטַאקעי ןיא גניטימ ַא ףיוא בָאה ךיא ןַא ןוא "!ע וװ

 ,*!ייּפוק ָאד ַאסעטיירעיבז וטייוװס-אהעיסוא אס .,י צג ַא ר דָא ? יָא ה,

 ;עלָארּפ,, :ןושל:שיסור ןקיטכערּפ .ןיימ  ףיוא -ןגירשעגסיוא בָאה ךיא .ןֹוא
 ,סניוזַא סעּפע ןעמוקעגרָאפ זיא ...?!סעטיַאינידעיָאס ,ןַארטס- רעיסוו ױרַאט
 {צנַאג ַא טימי סיױרַא ןיִב ךיא זַא .טשינ.ךיא לעװ תוישרפב ןליוצרעד סָאװ
 רעבָא רימ זיא ןביקברַאפ .טייקופעפוצ;ַא רָאנ זיא סיפ עצנַאג ייווצ ןוא ּפָאק

 :עטלעטששגנגעק ,ע ק יד ּכֹו ּפ י ה רעדיוװ ןוא --- םיטרּפ ײװצ
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 טָאה ןּפיל יר היא םיוש טימ .,ןגיוא עקיטולב טימ .ץעיגײטסָאמַאס ַא

 :עג ךיז א *!ַא ד ר ַא מ אי ַא ק סװָא ַא ד יש ז-:שעשטיווקעג -

 -.טרּפ ןייא ןיא סָאד --- טרָא ןפיוא רימ טימ ףוס ַא ןכַאמ- וצ ןבילקי
 טימ ,ןצרַאה ןופ ןערביפ עלא טימ כָאה ךיא :טרּפ רעטייווצ רעד ןיא

 :עצ| .ןוא םענעסורעצ ןראפ קיטיײװ א .טליפרעד ןסיוועג ןיפי םעדעפ עלַא

 | וי ..ד א לסור .םענעטָארצ

 .לעמ ַאהי זיב) ןעמיוושעג רפעיגה .ןפימ ,ועיק ןרָאּפעגכרוד ןענעז רימ |
 ,ענליוו רָאנ טפַאשקנעב יד ,רבק סעמַאמ רעד ןפורעג טָאה טײװ רעד ןיא

 ,ךיז טָאה ןצרַאה ןיא ןוא ,ןרָאי:רע דניק יד ןופ ןטנעמיטנעסןוא םישוח יד!
 = ;טרעקַאלּפעצ ןוא ; ןעגנוזעצ .עֶיִאפא ןופ םיחטש' יד רעביא| קידנהָאפ

 אײ  ןדו ַאלסו ר :עמַאמ עײװצ ןיײמ|

 .קסנימ ןייק ןעמו קעגנָא רימ ןענעז ױזַא |

 נה א
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 ןענַאגרָאטכַאמ עשישטייד יד ןופ ןבענעגסױרַא ,"ןײשריפַאּפ, רעד

 רעד טק'דנעעג ריז טָאה ָאד .קסנימ זיב קיטסיג ןעוועג ןזיא ,עניַארקוא ןיא

 :עג ןעמ טָאה רעשייוו ןרָאפ וצ ידכ ןוא ?גנוצעזַאב רעײנ, רעד זופ טיבעג

 שינעביולרעד עלעיצעּפס א ןעמוקַאבסױרַא טזומ

 ןיא טקעטש ןיֹנע רעד א ,טרינעירָא ךיז ךיא בָאה ןהעש עצרוק רָאנ
 יד וצ סירפוצו ַא ןבָאה עכלעוו ,"ןטסילַאיצעּפס, הרבח ַא ןיפ טנעה יד

 ןטינשענּפָא טסעמ ןבָאה ןוא סעירָאלעצנַאק ןוא ןטמַא עקידנכערּפשטנַא

 יי .ןיהַא טירטוצ ןדעי

 הכוז בָאה דיא זַא ןוא ,"סרעכַאמ, ע ש י ד ײ ןעװעג ןענעז .סָאד

 בָאה ,ײז ןופ םענייא טימ סעומש ןצרוק ןפשרע םעד ןריפרַאפ וצ ןעוועג

 ףרַאד דיא זַא ,קידנגיצרעביא ןייז לָאז סָאװ ,טנורג א ןָא זַא ,םרעההעד דיא

 ריפ ךיא זַא ,זײװַאבו ַא ןָא ןוא ,סנפשרע --- ענליוו ןייק ןעמוקַאכנַײרַא דיז
 ןָאק ,סגטיײװצ --- עיצַאטיגַא רערענָאיצולָאװער ןופ ןלַאירעטַאמ ןייק טשינ

 .ןבָאה טשינ שינעביולרעד ַא ןגירק וצ ןסנַאש ןייק ךיא

 ,ךיא כָאה ,ליוק ןייא טימ ןזָאה עדייב םיש ךיא זַא ,ןוחטכ ןלופ ןיא

 ;עג קירוצ רָאי ַא טימ זיא ענליװ ןיא זַא ,ןדלָאמעג קידנטכַארט טשינ
 ךיא ,םמוג רעלגעװַאבמוא ןַא םוָאלעגרעביא טָאה יז ,רעטומ ןיימ ןברָאמש

 ...שרוי רעקיצנייא רעד
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 ;ימ רָאּפ ַא ,טכַארצַאב םַאזקרעמפיוא ךימ טָאה *טסילַאיצעּפס ,- רעד = }

 ?יפעג .טשינ קסנימ ןיא ?עװ ךיא ביוא זַא ,ןדלָאמעג ןוא ןגיוושעג טונ }

 ינע רעד טעוו ,תמא גָאז ךיא זַא ,תודע עטרעװסגנויורטרַאפ ןייק ןענ

 עוו סָאד .טקיטעטשַאב ןוא טשרָאּפעגסױא ןרעװ .וצ ענליוװ ןייק קעװַא

 ,עקיטסניג א ןעמוקנָא טעװ הבושת יד בוא ןוא .ןכָאװ ײװצ א זיב ןרעיוד
 ןגירק ךיא לעװ ָאד בוא ,ןרָאּפ וצ ןביולרעד ךעלנײשרַאװ טכַאמ יד טעװ
 .טבַאמ רעשירעטילימ רעד ןופ יורטוצ םעד ןבָאה עכלעוו ,ןטנַארַאג ײװצ

 ."גרַאב, א  ןגיוא יד רַאפ ןעזרעד בָאה ךיא

 2ניא ןײיט רימ טָא ָאה , ןגָאז ?עוװ דיא סָאװ ,םעד ףיוא קיר גטרַאװ טשינ

 :עז ליצ ןיימ ןכיירגרעד וצ ןסנַאש יד זַא ,טנהָאװעג קידעגג רָאטַאמרָאפ

 עמוס ע דיִלָאס ַא ַא ןבָאה דיא זומ .תועדח לכל ןוא ערעכיז ןייק טשינ ןענ

 קידנציז ,רילרַאֿפ ךיא סָאװ ,העש עדעי רָאש ַא זיא םעד ןָא .טלעג ןמוזמ

 | | י ...קסנימ ןיא

 םער ןגעװ הריקח רעפיט ַא ןיא ךיז ןזָאלנײרַא םשינ לי ךיא

 ךיא ..."טלעג ןמוזמ עמוס עדילָאס, יד בָאה דיא ןעוו ,ןעװעג שלָאװ סָאװ

 קידנעקנַאד ,ןוא וועיק ןייק ןרעקמוא ךיז ןענָאק וצ םיוק:םיוק טַאהעג בָאה

 טימ ךיז ךיא בָאה ,סעיצַאמהָאפניא עיונעג ענייז רַאפ טסילַאוצעּפס| םעד

 | ?ןיהווז ...ןײג טזָאלעג טימעג ןטקירדעג ַא

 טַאהעג בָאה ךיא ןַא ,רָאלק קנעדעג ךיא רעבָא .טשינ דיא סייוו סָאד

 ..."וועיק ןייק, .ט.ש י נ -- ןרָאפ וצ סו ןלשַאב םעד ךיז רַאפ

 ;נײרַא סעד ןגעקטנַא טקנוּפ ,רעווקס ןיא קנַאב ַא ףיוא ןסעזעג ךיא ןיבה |

 ךיז רשפא ?ןיהַא טײג רעוו :טקיקעג ןוא ?ָאדנַאמָאקטּפואאה) ןיא גנַאג

 ?ןיהַא ןוא רעהַא ןעײג םָאװ ,טיילרעטילימ יד ןופ ןעמעוו וצ ןדנעוו

 ןעזעג טפשינ ךיא בָאה עיצַאװהעקנבָא טונימ קיצנַאװצ:ןצפופי ַא ךָאנ
 /  .רימ ןיא ןעמוקנײרַא לָאז סָאװ ,ןָאזרעּפ עליװיצ ןייא ןייק

 :ַאּפשמורַא ןכיױהעגנַא ןוא קנַאב ןיימ ןופ ןביוהעגפיוא ךיז כָאה דיא ||

 ןוא .ןקרעמַאב ןזומ ךימ לָאז ןטסָאּפ ןפיוא רענלעז רעד זַא ,ױזַא ןריצ

 ןעזעג ןייש ךימ טָאה רע זַא ,ןבילברַאפ טשינ קפס ןייק זוא רימ יב תעבי

 00 ןופ ל?לקניוװ ַא רעטנוא קידנעװערעקרַאפ ,ךיא ןיב ,טקנעדעגרַאפ ןוא

 ןוא םיא וצ ןעגנַאגעגוצ טקעריר' ,רֶעגױפנַאה ןיימ ףיוא קידנקוק ןוא דַארג

 | | . :טגערפעג
 ?ףואַא ּט דימש םנַאנטװפרעבָא רעה טמינ ָאוו ---

  .ןקידנוקרע ןעבָא זָאלב ריז יז ןענַאק ןָאּפַאד --
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 .גנַאגנײרַא םוצי ךימ זָאל ןוא ךיא גָאװ -- ןעש עקנַאד --

 קירנעייטש ,דיז רעטניח ןיוש .ךיא רעהחעד =- ?ןײשריסַאּפ ריא --
 .לּפערט ןפיוא

 - .ןברעוורע ךעלמענ ךיא ליוװ ןעד --

 ןעזסיוא ןימ ןֹוא גנוטלַאה ןיימ ןוא טייקרעכיז יד ,ךַארּפשסױא ןיימ
 ;רעד טשינ זיא ןטסָאּפ ןפיוא ךערּפשעג ןייק .טרינָאּפמיא םיא טָאה ללכב

 ...טזָאלעגכרוד ךימ טָאה רענלעז רעד ןוא ,ןריפ וצ טביול

 ;יטסעװ ןיא ייטש ךיא .ןבױהעגנָא טשרע ריז טָאה ןויסנ ןיימי רעבָא
 עטשרע יד ןיא שינעביולרעד א ןָא עיצוטיטסניא רעשירעטילימ ַא ןופ לויב
 ;סױרַא חנכס. רעד ןופ ןָאק ךימ .הנכס טימ טָארד ?"ישסיב רעװ,, :עגַארּפ
 ,ןגערפ ,!דער ןבײהנָא דעטשרע רעד ףרַאד ך י א ;ףירגנָא ןיימ רָאנ ןריפ
 !ןבענַאד ָאטשינ ןיא רענייק ?ןרער | ע מ ע וװ וצ -- רעבָא ...ןרעדָאפ
 ףיט בָאה ךיא ..."ןגערפ, ןיוש רימ ןָאק ,ןדלעמ ךיז טעװ סָאװ ,רעד ןוא

 ןשטנעמ | ןקידעבעל ַא ַא ןופ טעוליס' ַא טקילברעד רָאדירָאק ןרעטצניפו ןיא !
 יו / :ןדנַאװעג ךיז םיא וצ רענעפ עטסכעהו יד ףיוא ןוא !

 וצ רימ ןבאה עשיג 'ד יז ןלָאװ !גנואייצרעפ םוא עשיב דיא --
 ?טליוטרע עטיבעגיונ םוצ ענײשריסַאּפ ןדרעװ ָאװ :ןגאז

 .םקניל ןּפערט יײװצ ---

 יי .סנטסעב עקנַאד --

 ףיוא ןקױטשעגנַא ךיז ,קָאטש ןפײװצ ןפיוא שזָאלעג ךיז בָאה ךיא
 ."טמַאריסַאּפ סָאד -- ??יז ןכוז סָאװ, -- :ןריציפָא עגנוי  ײװצ
 | .סקניל ריט עטייווצ --- "רעהעה עּפערט ענייא, ---|

 ךיא .רעפמנע ןייק .טסיירדמוא ּפַאלק ךיא .ריפ רעד יב ייטש ךיא
 יי .:ירשעגסיוא ןזייב ַא רעההעד ןוא רעקרַאטש ּפַאלק

 ןרהעוו ךָאנ .עגנַאל יו !רעטעװרענָאד ,ןייניה ךאד יז ןעמַאק רעבא ---

 ?ןרידרַאבמַאב ןטסואַאפ ןריא טימ ריט יד יז

 .רימ טלעפעג בײהנָא רעד

 .ענסנעּפ } ןיא 80 רָאי ַא ןופ ,ןַאמ רעגנוי ַא .מצוז שיט םייב

 ןטינ, :טסײרדמיא .גָאז ךיא .ריט יד וצ דַאמ ךיא ,ןײרַא .יײג ךיא
 ."ןנרַאמ

 *!ןיירעה; :טלָאהרעדיװ עפור ךיא ?סַאװ רעדָא בוַאט יז טניז --
 | | ,לַאמרעדיװ ןּפַאלק יז ןוא
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 טכינ ףור ןריא עבַאה ךריא !גנואייצרעפ םוא ךיקבענרע עטיב ךִיִא --

 .ןפערטעגנייא סערעטיינו ענהֶא ךָאד ריא ערעװ טסנאז !טרעהעג

 ?יז ןעלָאװ סַאװ !ליּפָאז טכינ ךָאד יז ןדער רעבא -- = |
 !טנַאנשױל רעה .אנליװ ךַאנ ןײשריסַאּפ רענייא ---

 יז !ַאי ,אנ !ןעגניד ןעללַא רָאפ -- יט נג א נט יו ? ר ע בָאע --ה

 .ןריטנעירָא טכינ סלַאטעד ןזיד | ןיא ךיז ןעססימ ןוא רעשטיוד ןייק טניז
 :עגיינ םוצ ןײשריסַאּפ ןעד טכיײל ָאז יװ סַאד ,ןייא ןענהיא טלעפ יװ רעבא

 ?קעװ ןעד יז טניז ןַאװ ?ןעמַאקעב עטיב

 .19 טסוגיוא 19 םֵא --

 סערעעה ןעשטיוד םעד ןרישרַאמנײרעה םעד רָאפ טקעריד ָאזלַא --

 עדער עניק !ןסָאלשעגסואַא *!ןײשריסַאּפ עטיב, טצעי ןוא .טקירעגסואַא

 | !ןָאּפַאד

 גַארטרעפ ןעיימ עבַאה !נַאנשיױרעבַא רעהו ,רעליּפשואַאש ןיב ךיא =

 טימ ןיב ןוא ןסָאלשעג ץרעמ ןיא דָאנ 6 ןַאזעסרעטניװ רעד וצ

 ענימ רעירפ ךיא לײװ ,ןרַאפעג קסװָארדנַאסקעלַא ךאנ ענוצ ןטצעל םעד

 / .עטלָאװ ןסאלרעפ טכינג רעטומ עמַאזנייא

 ;צרֹוק פיִמ טקוקעגנָא ךימ ןוא ענסנעּפ ןײז ןעמונעגּפָארַא וטָאה רע

 : ..ןגיוא עכעליורפוצ רעײז ,עקיטכיז
 עכלעו .יז ןעבַאה ?ןָאזעסרעטניװ :ךיא רעה -- ?רעליּפשואַאש --

 ?עזײװעב
 וי !גַארטרעפ .ןיימ !טסכילפעה עטיב ---

 םעד ןָאטעגנָא טָאה רע .ןגיוא ענײז רַאפ טגײלעגקעװַא םיא בָאה ךיא
 | יב / .טקוקענגײרַא ןוא ענסנעּפ

 ןפײטמרע וצ ןײשריסַאּפ ןעד דנורג סלַא רימ ןַאק סַאד ?שיסור --

 ?עטנעמוקָאד עכלעוו רָאנ יז ןעבַאה .ןטליג טכינ

 .!טנַאנפױלרעבָא רעה ,רעדייל ---

 לסַאּפ --

 .עטיב ---

 סַאװ ...טנעמוקָאד סעניטרעװפַאפ ןַײק ךואַא !שיניארקוא --
 | י + ?קירוצ ךילטנעגייא יז טריפ

 ?וצנייא דעד ןיב ךיא .טָאש רַאי סענירָאפ טײז טזיא רעטומ עניימ ---

 ריא ךיא עטכעמ ןוגנ דנוא .סעקיטשדנורג סענעבילבעגקירוצ סעד עברע עג

 ..ןעגרָאזעב עלַאמקנעד םענײא טימ יוודנעגריא ןבַארג
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 | ?ןײללַא יז ןערַאפ --
 2 !טנַאנפױלרעבַא רעה ,יַארפעהע רעניימ טימ ---

 =ואַאש ךֹואֲא ןיפַאנ עריא טזיא ,ענײשריסַאּפ ײװ צ :ָאזלַא --

 ?ןירעליּפש

 .ןיטועצַאמרַאפ טזיא .יז ;טנַאנפױלרעבָא רעה ,ןיי --

 ןזיװַאב ךיז טָאה ריט ןיא .לקעלג שירטקעלע ןַא טקירדעגנָא טָאה רע
 | | .ריציפַארעטנוא ןַא

 יד דנוא ןעילַאנָאזרעּפ עניײז רעליּפשואַאש ןרעה םָאפ יז ןעמענ --

 ַאנליװ ךַאנ ענײשריסַאּפ ײװצ יז ןעכַאמ ןֹוא -- ןילַאמעג ואַארפ רענײז

 | | ?ןרַאפ יז ןטכעמ ןַאװ .גיטרעפ
 | די גע מ ןע װ ע טיו ה ד ַא ג --

 ןעמענ ..טזיא ביל ןעניא סע ןעװ ,ךילדנעששרעפשסבלעז רעבַא ---
 ,ףואַא עמַאנכַאנ דנוא :רָאפ ןריא יִז ןעביירש ןוא ץַאלּפ ,עפיב ,ךָאד יז
 ?ןרָאבעג ַאװ ,ןַאװ

 ?רעשינײטַאל רעדָא ןביירש טפירש רעשיטָאנ טימ סע ךיא לָאז --
 !לַאנע ץנַאג --

 =עג ךיז בָאה ךיא ,לטעצ ןימ טימ סױרַא זיא ריציפָארעטנוא רעד

 .ןטלַאהעגּפָא דימ טָאה סנַאנטױלרעבָא רעד רעבָא ,םיא רָאנ ןײג טזָאל

 :טימ ןוא ןגיושעג טָאה רע .שיפ ןייז ייב 9 םונימ ַא ןפעזעג ןיב דיא

 :ןַאטעג גערפ ַא לָאמַא

 ל?ןכערּפש שטיוד סעטוג ךילמיצ ןייא יז סַאד ,סע טמָאק רעהָאװ ---

 ערערעמ ..מנהָאװעג דנַאלשטױר ןיא עגנַאל ךילמיצ עבַאה ךיא --

 :נווועב ןיא ןעהעזעג רעליּפשוַאש עשטיוד עליפ עבַאה ...ןילרעב ןיא לַאמ
 .טרעד

 וצ ןענהיא טייהנגעלעג יד ךילקריוו ןַאד דימ עיורפ ךדיא ?ָאז דַא --

 םֵא ןענהיא טזיא רעליּפשואַאש רערעזנוא .ןָאפ רעװ ..ןבַאה וצ ןעניד
 | | | ?ןעטסביל

 ןופ ןענעק ףרַאד רענעײל ןיימ עכלעוו ,ןעמענ יד ןפורעגנָא בָאה ךיא
 | ."עּפָארײא ךרוד ריצַאּפש,

 .ןענײשריסַאּפ יײװצ יד טכַארכעג טָאה ריציפָארעטנוא רעד

 רימ ןוא ט?ּפמעטשענּפָא ,טעמתחענ ײז טָאה טנַאנטױלרעכָא רעד
 .טגנַאלרעד



 קידנעלכײמש רע טָאה -- יקסוװערָאמ ...רעה ,עזייר עכילקילג ---

 .למעצ ןיא טקוקעגנירַא

 .ןגיושעג ...ןוא ןענַאטשעג ןיב ךיא
 ?ןענהיא טלעפ סַאװ ?שנוװ ןכלעוו דָאנ יז ןעבַאה ?ָאזלַא --
 .ןקירדוצסואַא קנַאר ןעניימ עטרָאװ !טנַאנטיולרעבַא רעה ,עטראוו ---

 ךיא קרַאטש יװ קידנליפרעד ןוא ,טנַאה ןײז טקערטשעגסיױא טָאה רע
 :לָאמַאמימ רע טגָאז ,יז קירד

 ֹוצ ןײשריסַאפ ןענייק ,ריז עכואַאלג ,ןעבאה יז !לַאמ יז ןטרַאוװ ---

 ..ענָאװעג דנוא טליּפשעג ךילקילג קיטפַאהרַאװ ןעבַאה יז ?ןיינ ?רימ

 ,ןעריטנַארַאג וצ סעליּפש סעריא עדנע עכילקילג סַאד ןענהיא טימַאד רעכַא

 ...ןסַאלרעפ יצ ךילקילג ןואַאה סַאד םוא ןײשריסַאּפ ןעד יז ןעמהעג

 .שיט ןייז ןופ לטעצ קיטנַאקריפ ַא טגנַאלרעד רימ טָאה רע

 ט: ט:

 =נַאמרעד ןבָאה סָאװ ,ןענַאגַאװ עכעלטע ןופ ןענַאטשַאב זיא גוצ רעד

 ןופ ןקירדניא עטשרע עניימ ...טיזליט ןייק גרוברעטסניא ןופ עזייר ןיימ

 ."ברעמ,

 ןכרוד ןעזרעד בָאה ךיא ןעװ ,טונימ יד זיא ךעלסעגראפמוא ןוא

 ."ע נג ? י װ, :טפירשפיוא עשישטייד יד רעטצנעפ

 יד רַאפ סָאװ ,םעד ןופ קיטייװ םעד טליפהעד ךיא בָאה טציא טשרע

 קנעדעג ריא) גָאט:טסוגוא ןזיב 1919 טסוגױא 18 ןופ -- רַאי ײרד

 .קיבײא ףיוא רימ ןופ קעװַא זיא --- 1918 (ןכלעװ -- טשינ

 :עט ןשיסור בילוצ ןעמַאמ ןײמ טזָאלענרעביא טלמעד בָאה ךיא |

 ...רעטַא

 .רעמ ךיא כָאה רעטאעט שיסור טשינ ןוא ןעמַאמ יד טשינ |

 רעד ןופ ןוא ,ןצרַאה ןיא סיר ַא ןכילברַאפ זיא רעטַאעט שיסור ןופ

 !ר ב ק ר י א -- ןעמַאמ

 ,ןײרַא םייה רענעבילכרַאפ רעד ןיא קעװַא טשינ ןַאכ ןופ ןיב ךיא ןוא

 .גנַאג טונימ 9 ןיא ןעוועג זיא סָאוװ

 | 9 י ו א -- ןרָאפעגקעװַא ןיב ןוא עקשזָארד ַא ןעמונעג בָאה ךיא
 .ם *ו ע:ת י ב
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 ;רַאח ַא ןעװעג ןזיא סָאװ ,?עשטערעזַא ףיורא,, םלוע:תיב רענליוו רעד

 לקניוװ ַא ןעװעג ןיא -- "עישטערַאז עיעינכרעװ, ןופ עמרַאפ עטשידיי

 ןופ ןעגנימיטש יד ..;עיזעָאּפ רעקידנעילב ןופ ,עיגעלע רעמוטש ןופי
 יד ןיא טליהעגנייא ןעװעג ןענעז ,ןצפיז ,עליטש ןיפ ,תולבא רעזָאלטסיירט

 ענירג ןוא רעמײב עכלעװ ןשיװצ ,םילהוא עכײרלַאצ ,תובצמ רעטנזיוט

 טנעמ ןדעי ףיוא טכױהעגנָא ,טנעװַאב רעלשניוו עליטש ןוֿפ ,ןבָאה ןזָארג

 עניו ןיא .טנָאקעג טשינ גגַאלגרָאי ןעמ טָאה ןסעגרַאפ סָאװ ,תוגויער

 ןעו ,-עטלע ןקירָאי;10 ןופ ןבופבהַאפ םליע:תיב רענליוו רעד זיא תונורכז
 :רעכיא ןכַאה ךימ ןוא ,"לקנַאי עדײז רעד ןעמיקעג ןיא הרובק רעד וצ

 :יװנָאלק עקידנענײװ יד טמירקעגכָאנ ןבָאה סָאװ ,ךעלמיצקש יד טשַאר

 | | ...ןורא ןכַאנ ןעגנַאגעג ןענעז עכלעוו ,רעכ;

 ;שעגרַאכמוא ןַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה ןרָאי עקידרעפעּפש יד ןיא
 ,גָאר ןטצעל םייב טיײז רעקניל רעד ןופ גרַאבדמַאז רעכיוה רעד םשור ןכעלי

 ןיא גרַאב ןפיוא ...רעיוט םוצ טעװערעקרַאפ ןיוש ךיז טָאה ןורא רעד תעב
 רעקיזיר ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה רע ןוא ,לזערג קיצנײא ןייק ןעוועג טשינ
 | ע מ ע ? א רַאפ -- רעטנזיופ ןוא רעטנזיוט רַאפ זפָא ןיא סָאװ ,רבק-

 :יא ןופ ןריש עצרַאװש ייװצ יד םיירב ריז ןענעפע גרַאב ןכָאנ ףכית ןוא
 רעד ןיא ,תמאה:םלוע ןיא ןײרַא טבעװש ןורא רעד ןוא ,רעופ םענרעז
 .החונמ ןופ טלעװ

 ךיא געלפ ,טעטש ןוא תונידמ טלעװ ַא רעביא טרעדנַאװעג קידנבַאה

 ,תעל:תעמ ןײא ףיוא שטָאכ ןגָארטרַאפ טָאה ךימ ןיהוװ ,טָאטש רעדעי ןיא

 ...םירבק ןשיװצ ןײז וצ העש רַאּפ ַא ןרילרַאפ

 ןופ ןלָאטקנעד יד ,ןילכול ןוא תובצמ ענעסקאוורַאפ ךרָאמ טימ עטלַא

 עטשרעדָאפ יד ףיוא שזדָאל ןוא עשרַאװ ןיא -- ןייטשלמרימ ןצרַאװש

 ;ַאבטלעװ רעד ...עטשרעטניה יד ףיֹוא --- רענייטש עמערָא יד ןוא ,ןעײלַא:

 ךיא ןכלעוו רעביא ,זירַאּפ ןיא ן ע ש ַא 7 ר ע פ ףיוהדירפ רעטמיר

 רעד ײכ גנאלנהעש קידנעײטשּפָא ,געט ענעצנַאג ןרעדנַאװמורַא  געקפ}
 2רעמַא רעשינײמַאל רעד ןיא סרַאטנעמצ יד ..."ןרָאנומַאק יד ןופ טנַא

 ,טנעמעצ ןוא רענייפש עזיולכ זיפ ןעגנולמַאז:טסנוק יוװ סיוא ןעעז םָאוו ,עקי

 ,ה מס א | ןכײװ ןוֿפ ,ד ר ע רער ןופ ןמיס ןייק ָאטשינ ןיא סע זו

 :עג ןענעז רעטסײג עכעלשטנעמ ענעשַאלרַאפ יד ןַא ,ךיז טכוד'ס ןוא

 החונמ רעקיבײא ןופ ?יפעג םעד טָאטשנָא וא ,ר ע גײ פט ש -- ןרָאװ

 :ענּפָא טרעװ טיוט ןופ טלַאטשעג יד ...רעדיוש ַא םורַא ךיד טמסעג
 סָאװ ן 5? ת א -- ר ז 2 א ןַא ןיפ טלַאטשעג ַא ךדרוד ןסווטש"
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 ?רעבעניפ וצ ביוט ןיא םָאוװ .םעיוקער ןופ ןדרָאקַא ןייק טשינ טזָאלרעד

 םימותי ןוא תונמלַא ןיפ ןצפיז ןוא םילבַא ןופ ןצכולש יד סָאװ ;ןשרַאמ

 םוצ ןכײרנגרעד טשיג ײז טזָאל ןוא םידבק עשירפ ןופו ּפָא רע טרעדיילש

 ..רגירפסנבעל ,רעזייפש ,ןפַאט םענערָאװעג ןגיוושרַאפ

 21וא עלַא יד טָא רעקילדנעצרָאי ןופ דשמ ןיא טלמַאזעגנָא קידנבָאהו

 ףױרַא, םלוע;תיב רענליװ םעד ךיא בָאה ,טלעװ רערָאג רעד ןופ ןקורד
 2: ח ֹו נג ס ןרַאֿפ ,{ פ ס נג ע ש ןהאפ ןעניפעג -- ?"עשטערעזא

 ערעדנַא עלַא ופ ן| פ 2 7 ד ײ א ןוא ןטסליטש ןרַאפ {} ט ס ק י ד

 י ...טלעװ רעד ןיא

 ךיז טָאה טָאטש יד ןיא ,ןסַאג יד רעכיא ןרָאפעג ןיא עקשזַארד יד
 =תיב רענליװ רעד ..ז ב ר ַא טש ע ג סי ו א יװ ןזיװעגסיוא רימ

 ? ק גי װ  ַא ןרָאװעג גנולעטשרָאפ ןיימ ןיא ןיא "עשטערעזא ףיורַא םלוע

 טנַאמרעד טָאה טירש רעדעי ,לטניּפ סעדעי ..."םלוע:תיב , ןקיזיר א ןופ

 2ומ רַאפ ןגיוצעג דיז ןבָאה רעקילדנעצרָאי ...ןכעק ןקילַאמַא ןופ ןטנעמַאמ

 רעדיל ,דייר ןעגנולקעג ןבָאה ןרעיוא יד ןיא ,עמנעל:םליפ ַא יװ ןניוא ענ

 .ףַאלש ןטרעטשעגמוא ןופ טייקליטש ַא ןעװעג זיא םורא ןוא --- רענעט

 .עריא ...עקייליװ רעד רעכיא קירב םיצ טכיירגרעד טָאה עקשזָארד יד

 ענעבילכרַאפנקידעבעל 4עקיצניא ןוא עפשרע יד ןעװעג ןענעז ןרעפַאװ
 ;ג7אב רָאפ ךיא ...טייקכעלקריװ רעקידנזיורב רענליוו רעקילָאמַא ןופ תודע

 טכייר;:רעד ..רעלאמש רעד וצ ןעמוקעג ,סאג רעטיירב רעד רעביא ףױורַא

 ..רעױט רענרעזײא רעצרַאװש רעד ןיא טָא ןוא ..."רבק םענעפָא ,, םוצ

 ביװ ץלַא ייֵּג ןוא רַאוטַארפ םעד ןטַארטַאב ,סטכער ןופ עקמרופ ןיא ןיירא

 ענעלַאפעג יד ןופ רבק:רעדורב רעד סקניפ ןיא טָא ...רעכעה ןוא רעט|

 ײעג ןרעװ תורוש יד ןעװ -- םציא ...1909 געט:רעבַאטקָא יד ןיא ןרלעה

 ענעלַאפעג יד טימ ןסאגעגפיונוצ טימעג ןוא ןורכז ןיא רע זיא --- ןבירש

 טלסעד ..סַאגרעינָארװ רעד ןופ רעטעּפש םישדה ןרענָאיצולַאװער

 ןנעװ ,"דגיכ ןגעװ טכַארטענ ןֹוא טלעטשענּפָא רבק םײב ךיז ךיא בָאה

 ףיא יו ,1918 טסוגיוא ןיא זיא רעכלעװ ,ןרעטײװ ןנעוװ ,רערעל עניימ

 ...רוביס ןיא ןעװעג ךָאנ ,טניימעג בַאה

 ענעברָאפשענסיױא יד !ןהרובד:רתפא ןופ ?להוא רעד :רעטײוװ יינ ךיא

 :געפס רעטנזיוט יד זיא לָאמַא יװ טילב ןוא עקידעכעל ַא ָאד ןיא טָאטש
 ןפיוא ןַא ןדניב רעכוזַאב ןסַאמ סָאװ ,סעקטַאמש עקיברַאטליפ ןוא סעג

 םײב דשוימנץילפ א יז רַאפ ןייז לָאז יז ןהרובד:רתסא קידנטעכ ,ל?הוא
 טע" םע טָאה יז יוװ ױזַא תוקחד ןוא שיונ ןופ ןציש ײז ןוא םלוע:לש:ונובר

 יפ
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 =ילעב עמעֶרָא וװ ,עסַאק:האוופהו ַא ןפַאשַאב קידנבָאה ,ןכעל םייב ןַאש

 ןוא טנעצַארּפ ןָא םידסח:תולימג .ןגירק | געלפ רעבײװ:קרַאמ ןוא תיטאלמ
 =רתכא .סעקינטגעצָארּפ-ףרערעכוװ ןופ ?גענ יד ןיפ ןרָאװענ ריטפ ןענעז
 רעד .טייקפעקמיטסקלַאפ; ןוא םזינַאמוה רענליוװ ןופ לשיּפַאק ַא זיא הרובד

 ידו יד ןופ טסייװפ ןיא ןרערט רענליװ ןופ עינַאפמיס ַא זיא רעריא ?חוא

 .ךעלסעג עש

 וד טימ ,?לָאמַא , ןטימ טבעלעג ןוא ןענַאפשעג גנַאלנטונימ ןיִב ךיא |

 ,קעוַא -- ןעמעּלַא םעד ןיפ ןסירעג תוחוכ עלַא טימ בָאה דיא ןעװ ,ןרָאי
 ג

 2{ י ה

 ןעמַארטש עקירמערוטש יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעג ךיא ןיב טציא

 וק י ר ו צ -- טלעוו רעקידנרעקרעכיא ךיז רעד ןיפ

 ט סָאװ ,םיוצ עפרעיומעג יד ןעזרעד ...ןוא ןענאטשעג ךיא ןיב

 ָאד טג .רעגדלעו ר עיל ָא קָא ט נג ַא יד ןופ -- םלוע:תיב םעד ּפָא

 ןטסיואנמיג עכעלפע רַאֿפ םיוב ןכיֹוה א ןיפ קידוצ רָאי 18 טימ ךיא כָאה

 רעזייה יד טפָא ןופ םענייא ןיא ..,"ל;ופ:םערוטש ןגעװ דיל ) םָאד טנעילעג

 ו;

 ןיא ,ןליפש טזָא ָאלעגוצ טשינ ךימ טָאה ןעמ וװ ,לקַאטקעּפס רעד ןעוושג זיא

 ךופ טפעֿפשענפיוג צ ,רעטערב ןופ לָאמ ןטשרע םוצ ךיא בָאה = ןפייװצ

 ..גָאלַאנָאמ ןרעװש ןגנַאפ א םירג ןיא טגעילעג ,סרעלכיוּפש

 :םירבק ײװצ -- םפכער עזרעד ןוא םיוצ רעד ֹוצ ןיג ךימ זָאל ךיע
 ןלפערכ טלרפעצ ַא ןפײװצ ןפיוא ,טפירשפיוא םוש ןײק םענייא ףיוא

 ."הערת באב ,,-- טקנעװשענּפָא תוא ןא -- 'כ הרמפנ ,רקנמ הקבר היתכ,
 ןבילכעג ןיב דיא ..טרעקעגמוא ךיז בָאה ךיא ,עקנימאמ ,ָאד ןיב ךיא,

 ײדפ ןנעװ עקידרעפײװ ענימ ףיוא לעװ ךיא ןוא ןרעטיװעג יד ןיא ץנאג

 רעכָא ,ןזָאז טשינ ךיא לעװ "ינקרוּפ חמציו , ...טלַאפשעג ןייד ,רכז ןייד ןײז

 ןיא .ןטיהּפָא ךיא לעװ -- ןטרעװ ,פנפַאט ןייד -- ,םיכרהמ ןדיײז םעד

 םעדָאפ םעד ןעניּפש העש רעטצעק ןײמ זיב ךיא לעװ תואחשונ עטיימ שול
 .טייקשידיי רעקיטנזױטרַאי ןיפ

 עניב דעד ןופ ןדער ןבױױהעגנָא ךיא בָאה םורַא שדוח ַא ןיא ךרעל
 .ןושק ריא
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 דרָאלדנעל רעד .דז

 ךיא סָאװ ,סָאד ."?דרָאלדנעל , דנַאלננע ןיא ןעמ טפור רעציזַאבפוג ַא

 | ...?קישטשעימָאּפ , :ךיז טפור שיסור

 ןיא רעבָא ,ץריועג שישסירשעלעב ןּפָארפ ַא יװ סיוא סע טעז ָאד

 .פַאמע:םנבעל םעיינ ןיימ ןופ תמא רעטעקַאנ רעד -- ןעוועג סע זיא ןכות

 ןופ ךשמ ןיא ,רָאי 19 א ךָאנ ;לרֹוג ערעטיב ןיימ ןגָארטעגסױא טָאה ױזַא

 ןשירחוכ ןיימ טימ םעדעפ עלַא ןקַאהוצרעביא ןסירעג ךימ כָאה ךיא עכלעוו

 טַאה רימ ןעוו ;ןפירגַאב עכעלרעגריבניילק ןופ רעפסַאמּפַא רעד טימ ,םויק

 :רעד לָאז סָאװ ,רֹוּפש ןרעי ןופ יירפ  ןענעז ןעגנול עניימ זַא ,ןזיוועגסיוא דיז

 .יניזפסוװַאב עטשרע יד ןופ ריומ זיא סָאװ ,טלעוו רעד ןופ טפול יד ןענָאמ

 ןעװ ,טציא דעלמענ -- טסַאהראפ ןוא דמערפ ןעװעג ןבעל ןיא טירש עק

 ךעװ ;רעכַאטקָא ןופ םערוטש ןיא טצריטשעג ןרָאװעג ןיא טלעװ ָאניד

 ,סערנַארּפ ןלַאיצַאס ןופ סעירָאגעטַאק ךרוד טליפ ןוא טקנעד סָאװ ,ץלַא

 טַאד טימ טסקוקעג טלעװ רעטצריטשעג ןוא רעטּפשמרַאפ רעד ףיוא טָאה

 -- גנוטכנַארַאפ ןוא

 -- ָאמקַאפ עד ןוא ערוי ;עד ןרעוװ וצ ןלַאפעגפיוא רימ זיא

 .ײד ר ָא לד נע 9, א !רעצוזאכטוג א
 ךיא םישדח ענעי ןעװעג זיא סָאד ץיירק רערעװש ןימ ַא רַאט סָאװ |

 ןוא לי רג .ןשינעעשעג יד ןיפ ףיול ןיא רעטײװ ןעז רימ ןפעװ --- עגליוו
 4ק ןעמערַא ןײמ רעביא ליונק ןייא ןיא ןטכָאלפעגפיונוצ ךיז ןכָאה קזוח
 'רימ יב ןכָאה א םישדח עניימ טרעטיכהַאפ ,געט עניימ טמסרַאֿפ ןבָאה
 גולָאװער רעד ןיִפ טפו7 דעד ןיא ןײז וצ טייקכעלגעמ יד טביױרעגקעװַא

 !פמ ס גוק ן 8 שטנעמ א :רעירפ ןעועג ןיכ ךיא סָאװ ,רעד ,עיצ
 :מוא ןופ { פ ײ ק י ג ײ 9 ק רעטרעדנוה ,רעקילדנעצ ןעמוק ָאד

 ףעלמעג ןוא ,שירש ןדעי ףיוא ןסיוטשנעמַאזוצ עכעלגעטלַא ןופ ,גנַאג

 טשיג ןזָאל סָאװ ,ןזיּפש יד ןוא ןעלדָאנ יד ןקעטש ם י ט ר ּפ יד טָא ןיא

 | .ןעמעטָא
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 רַאפ גנוצַאשּפָא רענעי רעדָא רעד ןופ ,{ ס נ ַא יו נ ןופ ןעזענּפָא
 2ַאמשענ טסעפ ךיא ןיב ,טייקכעלקריװ רעד ןיא ןלַאפ ןוא ןטקַאפ ענלצנייא

 ךיא בָאה 1917 יַאמ ןיא ןיוש .ר ע ב ָא ס ק ָא ןופ ןדָאב ןפיוא ןענ

 :ָאק ןסאמ יד טייוו יװ זַא ,גנוגייצהעביא יד טגַאזעגסױרַא גניטימ א ףיוא

 :רעװיניא רעװקסָאמ ןופ ןרָאסעפַארּפ יד וצ יורטוצ ןייק ןבָאה טשינ ןענ

 א !}ע גינע ? ט ימ :געװ רעקיצנייא ןוא ןייא ןפָא םביילב ,טעטיס

 ךיא באח ,ענליוװ ןיא טציא טגָאזעגסױרַא גנוגייצרעביא יד טָא בָאה ךיא זַא

 -- זַא ,רעקינײװ טשינ ןוא רעמ טשינ -- ןרעהסיוא טפראדעג

 ןעמ ןָאק ,?זיז קיקָאטשריפ ַאזַא ןעמַאמ רעד ןופ טנשריעג קידנבַאה,
 ..?קיװעשלַאב א ןײז וצ ןעניגרַאפ ךיז

 :טלעג ) רעקילדנעצ ײב ןפערטוצנָא ןעװעג זיא ר ע ג ר ע דפ ַא

 ."ןשטנעמ א םרעײז, וצ יװ ,רימ וצ ת ו ב י ש ח ןןופ ןקורדסיוא יד "קעז

 יד ןיא טעטירַאלוּפָאּפ ןייז ןוא רעליּפשיוש םענעעזעגנַא ןופ ןעמַאנ רעד
 =נַאקיּפ ַא ,?בָאנוצ , א ,?םַאר , ַא זיולב ןעװעג זיא סָאד -- ןזיירק עטיירב

 !=רעציזַאבזיוה,:"רקיע , םצע וצ "סוָאס ,, רעט

 .פ קי טש ע ג שממ רימ בָאה ךיא

 !עטסגרע סָאד ןעװעג טשינ ןיא סָאד רעבָא

 טפור זעמ יװ .ןשטנעמ עקידעבעל 200 א ךרעל ןיא סָאד ,תוריר 4
 -- טרעהעג רע החּפשמ רעכלעוו ֹוצ ,טסוװעג טשינ ךיא בָאה ,ןעמעוז

 ?בעלפעה רענעבירפעגרעביא טימ ןעמוקסיוא טנעלפ רימ ןוא .טשינ יאדװַא

 ,ןשטנעמ ןֹופ ןעגנוסירנַאב עכעלפעהןבירטעגרעביא ףיוא ןרעפטנע וצ טייק

 טערט ןעמ ,סױרָאפ ךרוד ךימ טזָאל ןעמ .טנעקעג טשינ בָאה ךיא עכלעוו
 רעד, :ןקֹור ןטימ רימ ֹוצ ןייטש וצ סיוא טדיימ ןעמ ,געװ םעד ּפָא רימ

 ײ!ס ָא ב על ַא ב

 רימ קידנבָאה ,49 רָאי א ןופ שטנעמ ַא זַא ,טריסַאּפ טָאה לָאמנײא

 ידכ ,טיירדעגסיוא קיטסַאה ךיז טָאה ,םיא רעטניה ּפערט יד ףיוא ןעזרעד

 טשינ ןפוא םושב ,ןריטסעטָארּפ ןבױהעגנַא בָאה דיא .ןזָאלוצכרוד דימ

 | - ...ןייגכרוד טלָאװעג

 .ןטלַאהטנסיוא טשינ ךיא בָאה -- !ךייא ןופ רעגניי דָאד ןיב דיא ---

 רעד -- רעטלע ןעװעג ריא טנעז עניב רעד ףיוא ןפכענ רעכָא --

 ךיוא רָאנ ,געוו םעד ןטערטּפָא רָאנ טשינ ךייא ליוװ ךיא ןוא --- דיא רעה

 רעד רַאֿפ ,םונעג ןרַאפ טנַאה רעיא ןקירד ןענַאק ֹוצ לַאפוצ םעד ןצונכיוא
 .רעטַאעט ןיא טַָאהעג ןטכענ בָאה ךיא סָאװ ,דיירפ
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 ןײק ןעמוקעג קירוצ געט יירד טימ טשרע זיא רע :סיוא דךיז טזָאל

 ןטימ ןָאט ןצ טשינ שולָאסבַא טָאה רימ יבנפ גנויצַאב ןײז ןוא ,ענליוװ

 | | ...?סָאבעלַאב

 בָאה ךיא ןוא ,קורדניא ןקרַאטש ַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה ?אפ רעד

 סָאװ ,קזיח ןוא ןצלירג ןופ ליונק םעד רעביא ןטכַארטרַאפ דיז ןביױהעגנָא

 ;) צ+ םעד ןופ ןעײרּפַאב ךיז ןבײהנַא ףרַאד ןעמ .געט עניימ ןרעטיברַאפ

 םָאװ ,-עד יװ ןטכַארטַאב ןוא ןליפ ךיִז ןבײהגַא :סבעװניּפש ן ק י 5 ע ם

 1 יב ךיא
 זיא געוו ןיימ ףיוא ןייטש רעטסרעווש רעד ןוא ,ןעװעג סע ןזיא טכײל טשינ

 ןגעלפ עכלעוו ,ןױשרַאּפ טרעדנוה רָאּפ יד ןשיװצ סָאװ ,טקַאפ רעד ןעװעג

 ,קיקדנעצ רָאּפ ַא ןעװעג ןענעז ,"דרָאלדנעל , השעמ ,דובכ ןבענּפָא רימ

 עטגרָאזרַאפ ערעײז ןיא ןדייל עפימ ןופ ןקילב טימ ןקוקנַא ךימ' ןגעלפ סָאװ

 טקנוּפ רעטסרעטיכב רעד ןיא סָאד !רענעײל ."ט ? ע ג;ה ר י ד , :;ןגױא

 ןיא ,ןפע ןיא ,ההירב תילב ,ןצענערגַאב ךיז ןָאק ןעמ !הסנרּפ תגאד ןיא

 ,ריש עטרעכעלעגרוד טייקטכייפ ןוא טסָארפ ןיא טנָארפ ןעמ ;ץכעוטנָא

 !| בָא ה דָא ד ןע מ זו מ -- ּפָאק ןרעביא ךַאד םעד רעכָא

 וד סָאכעלַאב םעד ןלָאצַאב טשינ טײצ רעד וצ טםעװ ןעמ ביוא ןוא

 ןרעביא ןופ רַאד םעד רע ןָאק ,טלעגײהריד ?בור קילדנעצ עכעלטע

 !ע מ ע נ ק ע װא

 :םייא ןיא ..| פ ע 2  ײז ןוא ...ןנערפ ײז ןוא ...ןגיוא עכלעזַא ןקוק

 טלָאװ סע ןלייצרעד זַא ,ןויסנ ןיפ ַא ז א זיא -- ןקילב עכלעזַא ןטלַאה

 | .רוטַארעטי? ,הצילמ זיולב ןעוועג

 :גַאג ןקעטש וצ :עמוקעגסיוא רימ ןזיא דרַאלדנעל ןופ עגַאל רעד ןיא

 ,ןטלַאה רימ ןכלעוו יב ,ּפַאשע םעד ףיֹוא רעבָא .1989 זיב -- רַאי 18 עצ

 רימ .ןקיטסעלַאב טשינ רעמ וויטָאמ םעד טָא טימ' רענעײל םעד רימ ןלעוו

 ג דלעה רעזדנוא טָאה עיציזַאּפ יד ןעװ ,ןַאד ןרעקמוא םעד וצ ךיז ןלעװ

 טשרע טגילקעג ךיז טָאה רע ןוא ,קיטליווװ ןוא תולודנ עזיוקב םאש טלָאז

 עדליו יד טעשויעג ןבָאה ָאד דיוא ?ײװ ,ןדנווו עטקאהעג ןיא ןגיפ וצ ןאד

 ןײז ןופ ןטקאפ עלַא ןטכָאלפעגכרוד ןענעז סע עכלעוװ טימ 'כוחפשרע דיוװ

 סָאװ ,ץלַא ןוא -- "ןקירוצ, ןוא ?ןעניהַא, יד :ןעקנער ןוא ןליפ ,ןבעל

 י- . | .ןלײצרעד וצ טפייוװ רע

 .רָאזיּפע ןייא ףיוא ןלעטשוצּפָא דיז ןייז טביולרעד לָאז ָאד

 ַא ,ךיִז טכַאמ .רעטסוש ַא טניוװעג טָאה ףיוה ןפיוא ענירעטוס ןיא
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 ,10 גָאפ ַא קעװַא טײג .ךיש רָאּפ ײװצ ןטכיררַאפ וצ ּפָא םיא ןביג רימ
 םָאבעלַאב רעד זיא .טעברַא יד ּפָא טשינ טגנערב לווייפ בה ןיימ ןוו
 ..ןײרַא ענירעטוס רעד ןיא ךיז טביילקראפ ןוא ?יופ טשינ

 !?ננאל ױזַא :ןכתיה ,לווייפ בר ,שטייטס ---

 !?מלענ:ההיד םישדח יירד רַאפ ךָאד טמוק ךײא , ;לווייפ בר טגָאז
 .םיא ךיא גערפ -- ?השרּפה תוכימס ַא רַאפפ סָאװ זיא ---
 ךיא לעוי ,גנולעטשַאב ןייא ךָאנ ןקידנערַאפסױא לעוװ ךיא , :רע טגָאז

 ."םענייאניא טלענ:הרחיד ןטימ ךיש ערעייא ןגָארטּפָא
 רעטציא ןיא רעדעל תויה זא ,שרעלקעגפיוא ךיז טָאה סע רעבָא

 א לכה:דכ םישדח יירד רַאפ טלענ;ההיר םוכס םוצ טלעפו ,רעיטײדנארב
 - .פרענעצ

 בר ,98נק ַא ןגײל וצ ךיש רַאּפ עטירד א ןבעג ךיײא ךיא לעװ ---
 ?טיווק ...!לװייפ

 ךײא ןיע ךָאד טעװ רימ ?ךײא ןיא טנוזעג ַא ,ריא טדער סָאװ ---
 !ןברַאק קיסיירד א ךַאנ ןעמוק

 םגיל דהַאלדנעל רעד זַא ,טלעטשעגסיורַא ךיז טָאה ױזַא
 52 א ..רעטסוש רעד לװיפ בה "שײג דלָאג, ןיא ןוא ,דרע'רד = |

 .ךַאפ ַא דָאנ טַאהעג ךיוא בָאה דיא ||
 !רענעײל ,ןרעקמוא ךַאפ ןיימ וצ ךיז רימָאל ןוא =

 ןיא היפ

 5 ַאװ 4 2

 קא -עד דצמ גנויצַאב "רעלערוטלוק , ןופ ןלַאֿפ עפרעדלישעג יד

 |ש 5 ַא 8 ַא ןפאשַאב רימ יב ןבָאה גנורעקלעפַאב רעד וצ אי

 2 ס  ַא ןעוועג זיא גנוצַאשּפָא ןיימ ןוא ,שייקכעלקריוו רעד ןגעוװ קורדנייא
 :נעמ יד ןוא טָאטש יד ןטכארטַאב ווצ גונעג ןעוועג זיא סע .עװיטקעיב

 ידכ--- חעש רַאּפ ַא ןגעוו שדערענּפָאר-- ןטונימ עטלייצעג ןופ ךשמ ןיא ןשט
 2נעג װי ט ק ע י כב ָא ,זַא ,גנוגיצהרעביא רעטסעפ רעד וצ ןעמוק וצ

 ןשיסיײרּפ ןופ ?ויטש ןרעטנוא ןרַאװעג | ט ָא ר ס ע צ/ ענליוװ זיא ,ןעמ

 ןופ דלי2 א ןעװעג זיא םורַא ןוא םורַא דליב ענײמעגלַא סָאד ...טנַאּפוקָא

 ענלצנייא ןגעװ ןסיווהעד ןבכיוהשגנא ךיִז טָאה ןעמ זַא ןוא ,גנוטסיוװרַאפ

 טשינ רָאנ טָאה סָאװ ,םענייא ןדעי ןעמונעגמורַא רעדיוש ַא טָאה ,ןטקַאפ
 גנַאגמיא ןיא םיללכ "ערַאפינַאמוה, ןופ ןגָאװ ןוא ןסָאמ יד ןריולרַאפ
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 ןרעטיב ַא ןפורסױרַא רָאג סע ןָאק ןרָאי ערעזדנוא ןיא .ןשטנעמ ןשיוװצ
 ,פרעמיצרעד ןרָאװעג ןעמ זיא ,רָאי 1916 ןיא רעבָא ,ןּפיל יד ףיוא ?כיימש

 =נעמַאק:טַאטש רעשישטייד רעד טָאה יקסרָאגיװ בקעי רָאטקָאד םעד זַא

 .וַאכַאד ןייק טקישרַאפ עירָאלעצנַאק ןייז ןופ טנַאד

 ןפורעגסיֹורַא ןיא רע .08 רַאי ַא ןעװעג טלַא טלמעד ןזיא יקסדָאגיװ

 .עדנימעג רעשידיי רעד ןופ רעײטשרַאפ סלַא טנַאדנעמַָאק םוצ ןרָאװשג

 רע טָאה ,ןגָאז ם י א טעוװ טנַאדנעמָאק רעד סָאװ ןרעה וצ טָאטשנָא ןוא

 ןבײהנָא לָאז טכַאמ יד זַא ,ןרעדָאפ ןבױהעגנָא ןָאמפ ןטגערעגפיוא ןַא פימ

 עמיומ י- ןעמױרּפָא :טַאטש רעד ןופ דנַאטשוצ ןרַאטינַאס ןגעװ ןגרָאז

 רעהַא ןענעז רִימ,, ֹוא ,גנוקרעמַאכ סטנַאדנעמַָאק ןפיוא .ןסַאנ יד ןופ םיפוג

 רעד טָאה ,"ןסַאג ערעײא ןופ טייקניש רעד ןגעװ ןגרָאז ןעמוקעג טשינ

 ;ןפורעגסיוא רָאטקַאד

 ריװ, } ;עמוקעג טנעז ריא סָאװ רָאנ ןפסקינײװמַא טרעמיק ןדנוא --

 : ."ןפורעגרעה טכינ סגנידרעלַא יז ןבַאה

 :עג ןוא לפעגק שירטקעלע ןַא טקירדעגנָא טָאה טגַאדגעמַאק רעד
 | :ןדלָאמ

 !ואאכאד ךדַאנ טקעריד --

 ענעי יבירשַאב רעטעּפש יקסדָאניװ טָאה "ןויטנמס} רוב ןײז ןיא

 | -- ןשיגעעשעג

 .שינעפלעההַאפ ןוא ןרָאי ענעי ןופ ט ר 9 ַא ןיא סָאד

 ןיפ דליב עקירעיורפ סָאד ןעגנַאנרעד געט עצרוק ןיא ןיא רימ יצ

 שישפייד לקיטש א ןיפ -- יז זיא ןברָאטשעג .םישדח עטצעל סעמַאמ ןיימ
 8 ןעמוקַאב טָאה יז .יורפש רעמליופעצ טימ טשימעג גייט ןופ טיורב
 ןפיוא ,טרירעּפָא יז טָאה יקכוָאבמעד רָאטקָאד ,טײהקנַארק:ןגָאמ ערעוװוש

 טשינ יו לָאז ןעמ רעבכָא ,ײברַאפ ןיא הנכס יד זַא ,טגָאזעג גָאט ןטירר

 ןכיוח ןופ סיפ יד ןוָאלּפָארַא טשינ לָאז יז וַא ,ןעז ןוא ןײלַא ןזָאקרעביא
 יז ןבאה ,טעב ריא יב טרירושזיד ןבָאה סָאװ ,סעצינעמילפ עדייב .טעב

 רעטייא רעד ,םיפ יד ןזָאלעגּפַארא .ףָאלש ןיא טָאה יז ...ןײלַא ןזָאלעגרעביא

 | ןעמיקעגמוא זיא יז ןוא ,דנוװ רעד רעביא ןסָאנעצ דיז טָאװ

 ;ע ג ס | א יז טָאה ןעמ ןַא ,ןסייהעג סע טָאה ןסיוװעג ןיימ ראפ
 == םעגייק ,קימײנ ןעװעג טשינ םענייק ןיא ןבעפ ריא לײװ ,ש כ ַא ר כ

 ?ַאב סמָאנ ףיוא טזָאלעגרעביא קירוצ רָאי יירד טימ יז בָאה ךיא ...רעיימ
 :5/ סרעטסעװש דיא טױרטרַאפנָא ךיא כָאה רעטלע ןוא טנוזעג ריא .טָאר

 ףרַאד רענעײל רעד עכלעוו ,ןעילע ןַאמ ריא ןוא עלעטע ,רעטכָאפ רערעמ
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 ןעועג ןרָאינרעדניק יד יד ןופ זיא עלעפע ,ןרָא:רעדניק ענימ ןופ ןעגעק

 .בוטש ןיא דניס ַא יװ זדנוא  ייכ

 עלעפע יז טָאה טכַאנ עלַאפַאפ ענעי זַא ,טסוװרעד ךיז ךיא כָאה טציא

 ױזַא ריא עילע טַאה רָאי ןטצעל םעד ןַא ןוא טכיזפיוא ןָא טזָאלענרעביא

 טישּפ םיא טָאה י| זַא ,טכענ ןוא געט עריא טרעטיברַאפ ןוא טגלַאפרַאפ

 | ...בוטש ןיפ ןבירטעגסיורא
 ןרָאװעג ,בורק םענעברָאטשעג ַא ןופ השורי עכייר ַא ןגירקעג טָאה רע

 רימ דע זיא ,עגליוו ןייק טרעקעגמוא ךימ בָאה ךיא זַא .ףיקת ַא ,ריבנ ַא

 ??עטשצ 'ג ךיז ּפָאק ןפיוא רעד ןופ לָאבמיס רעקידעבעק ַא יװ ןעמוקעגרַאפ

 עננובעלרעביא עטסכעלרעדיוש יד ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאד .טלעוו רעט

 .עגליװ רעלעדייא ,רעטפיוװרַאפ רעד ןיא ןפָארפעג ןבָאה רימ סָאװ

 ײב טסיוװרעד ךדיז ךיא בָאה םישדח עשצעל סעמַאמ ןיימ ןנעוו םיטרּפ

 ,גרעכגענייפ םַאדַאמ .ענייא רימ טָאה עטשצעל יד ןופ .םינכש ייב ,םיכורק

 עקיבלעז יד ףיוא טניוװעג רָאי 20 טָאה סָאװ ,ריקנַאב ַא ןופ יורפ יד

 רימ ,טעדנײרפַאבכ ם'טניא ןעװעג ןיב ךיא רעטכעט סנעמעוו טימ ,פערט

 ..קיטש טרעדנוח ;סעיצַאנגיסַא עקידלבוריירד לקעּפ א טכַארבעג

 א ךױײא ןפעכבעג ,לָאשיּפש ןיא קידנעײגקעװַא ,טָאה רעטומ יד --

 ..טלעג םָאד ןבעגדעב
 קידנטלַאה ,טכעלעגרעכביא כָאה ךיא סָאװ ,םעד ןגעװ ןדער ןעמ ףרא

 | ?םינמוזמי לקעּפ סָאד טנַאה ןיא
 :נֹוהעג ,ןסיב ןדעי טרָאּפשעג ,קיטשלבוריײרד יד ןבילקעג טָאה יז

 רַאפ ּפַארַא טמסענ יז ןעװ ...ןבוטש עטציײהַאב ?טכעלש ןיא ןסעזעג ,טרעג

 .!טכעלעג רךַאג יז טלָאװ ,טיורב טפיוק ןוא קיטש ַא ןופרעד דיז
 י* ױזַא ,ןײרַא רכק ןקיטיצירפ ןיא ןסיוטשרַאפ קעווַא זיא יז

 .ןבירטרַאֿפ שלעװ רעד ןופ יז טלָאװ ןגיובנלע רעזייב סנצעמע
 רעד ןעמוקעגנַא זיא םע ןעוו ,חיוק ריא וצ :טרּפ רעטצעל רעד וו

 ןבילוצ זַא ,ןעמַארטש עכלעזַא טימ ןסָאגעצ ןעלמיה יד ךיז בָאה ,ןורא

 ?רַאװעג ןבָאה כָאװ ,ןשטגעמ קילדנעצ רַאּפ יד ךיז ןֿבָאה ןגערפקַאלש

 -- ןסַאג יד רעכיא ןיא ןורא רעד ןוא ןרעיוט יד ןיא ןטלַאהַאב ,ןורא ןפיוא

 ...םלוע:תיב םוצ ןפָאלעג םָאנעיכ -- ןכייש ןיא יװ
 ןָא -- ?םװָארדנַאסקעלַא ןיא שידק ןײמ טנָאמרעד ךיז כָאה ךיא

 טָאטשנַא 'יוהיתתמ בר תכ , ןפימ "רוכזי, םעד ןוא 'יינקדוּפ חמציו ,, םעד

 טָאטשנא ,"י ד ַא ק + א}) הנבש רוכעב) םעד ןֹוא "יכדרמ כד,

 ןופ ןיסה א יװ טנלָאפרַאפ ךימ טָאה םירַא ץלא ןוא ,"םהרבא ,

8.4 
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 ןמקַאפ ערָאלק עטושּפ עכלעוו ןיא ,ןעננושײידנָא ,ןעלּפענ ,סנטָאש ערעטצניפ

 ןיא טיײקכעלקריװ יד ,ןבעל סָאד .טרעטנַאלּפרַאפ ןוא טלקיװהַאפ ןענעז

 2וצ ,ענײלק ןופ טײק עקידנעיצ ךיז זדנוא םורַא ,עטערקנַאק ירד ט ש ינ

 !ס נג ט ָא ש ןיולב ןענעז סָאד -- ןשינעעשעג ןוא ןטקַאפ עקילעפ

 ?ס ע ז י א וװ .טקעטשרַאפ ץעגרע ןיא ןבעל עסיורג ,עתמא קָאד
 ערעװש טימ ,טכבארטרַאֿפ ,טרעיורטרַאפ ןעגנַאגעגמורַא ןיב ךיא

 דנוװ ַא טימ ןוא סעיציזַאּפ ענעריולרַאפ יד ךָאנ טפַאשקנעב ןופ ןטסַאל

 !ףוס רערעטצניפ סעמַאמ רעד ;ןסיוועג ןפיוא ןוא ןצרַאה ןיא

 :עגרעדיװ ןיימ טצָארּפשעגסױרַא טָאה סױרַא רבק ריא ןופ יװ ןוא

 | .רעפערבעניב יד ףיוא ןושפ ריא ;טריד

 ןיקסװַאלסַאז ןגעװ טלײצרעד לטיּפַאק ןקידרעירפ ַא ןיא כָאה ךיא

 :נײא ןפיפ םעד ןיא ןענַאמרעד ךיז םעװ רענעיל רעד ...גנָאי ערַאלק ןוא
 :ַאק ?חר רתסא טימ ןשינעגעגַאב עניימ ןופ ןבילבעג זיא רימ סָאװ ,קורד

 ןכעלנעזרעפ ריא ןופ ײיס ,ןעגנולעטשרַאפ עריא ןופ ייס -- ַאקסנימ
 ...רעביוצ

 קידנביירש ,טכַאמעג בָאה ךיא סָאװ ,בוח םעד ןלָאצ וצ טייצ זיא ָאד

 ףיוא רעטַאעפ ן| ש י ס ו ר ןופ סולפנייא םעד ןגעװ דנַאב ןטשרע ןיא

  רימ ןלעװ טיצ רעד טימ זא ,טקרעמַאב ןַאד בַאה ךיא .גנולקיװשנַא ןיימ

 =ּפַה) עּפורט רעשידיײ רעד ןופ ןענגולעטשרָאפ יד וצ ןרעקמוא ןזומ ריז
 ..7 ע ט א ע טיר ע מו ן ןופ ןינב ןיא (ןָאזשיפ ןוא יקסווַאקַאוװ

 יד רַאלק קנעדעג ךיא .1898 רָאי ןיא ןעמוקרָאפ טזומעג טָאה סָאד

 :ַאטַאב , ןיא ךעלדייב ןוא סרעלכײּפש ןופ רעכעד יד ףיוא יײנש ןופ ןרוּפש

 ףיוא ןריפ ןרָאי:רעדניק עירפ יד ןופ ךימ טנעלפ ןעמ ןיהוװ ,ןטרָאג "ןשינ
 רָאי 8--7 וצ געלפ ךיא ןוא ,רעטסעקרָא ןשירעטילימ ןופ ןטרעצנָאק יד

 ."ןרישזיריד, ןוא עטַארג רעד רַאֿפ ןיימש
 ?םיֹוא טשרע רָאי םענעי ןעמ טָאה רעטַאעשײרעמוז ןופ ןינב םעיינ .םעד

 ?םיוא ןינב רעד טָאה ןעגנורעדָאפ ןוא ןסָאמ עקיטקמעד רַאפ ןוא ,טיובעג

 | .יץַאלַאּפ , ַא יװ ןעזעג

 עפורט:ןטערעּפָא ןַא ןַאזעס םעד ןבײהנָא טלָאזעג טָאה יַאמ ןיא
 יד טימ ןטערטעגפיוא רָאי עכעלטע טָאה סָאװ) ,ערעּפָא ןַא -- ילֹוי ןיא
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 רענליװ ןופ ?טיּפַאק רעכײר ַא ןיא סָאד :דנַאלסור ןופ רעגניז עטסעב
 :נָאנַא ןרָאװעג ןענעז ןָאזעס:רעמוז ןֹופ בײהנָא ןזיב ןוא ,(סקנּפ:רעטַאעט
 :נוא לבמַאסנַא "| ש סט ײ ריש י ד ײ, ...ןֹופ ןעגנולעטשרָאפ יד טריפ

 וָאזש יפ ןוא יק סװָא קַא װי ּפ ס -- ןופ גנוריפנָא רעד רעט

 20 5 ַא -- ןעװעג ןיא ןינב רעד -- רעטַאעט ןיא זַא ,קנעדעג יא

 טָאה סָאװ ,םלֹוע רעד ןוא ,טלעק ערעטיב ַא ןעוועג זיא -- ר ע נג ר ע צ

 :רָאקעג ןוא טלסיײרטעג ךיז טָאה (רעצעלּפ 600 ַא) לַאז םעד טליפעגנא

 ַא ןיא פשינ -- קורדנײא ןַא טזָאלענרעביא רימ ףיוא טָאה סָאד .טעשט

 דעד ןופ בײהנָא ןרַאפ יװ ,ךיא קנעדעג ךיוא .עניב יד יװ סָאמ רערעגעלק
 ,רעפרַאּפ ןיא טרָא ןייז וצ קידנעמוקוצ ,רעציפָא ןַא טָאה גנולעטשרָאפ

 :װ ןפשדגימ םוש ןָא םיא טָאה רענעי ...רעיושוצ ןרעדנַא ןַא ןפָארטעגנַא

 :םיוא לַאז ןצנַאנ ןפיוא טָאה רעציפָא רעד רעבָא ,ןטָארטענּפָא דנַאטשרעד

 טשינ ריז ךעלציּפש עשידיי ןָא ןעמ ןָאק רעטַאעט ןשידיי ןיא זַא ,ןגירשעג

 ...ןײגַאבכ

 2צ ןפנװַאהַאב א ןופ "שזַאטס, ןײק .רָאי 12 ןעװעג טֶּלַא ןיב ךיא

 טשינ רָטִנ ךיא בָאה ערעדנַא וצ ןוא דיז וצ "ןעגנורעדָאפ,, ןייק ,רעיוש

 נָא ןפיױא | ט ר ַא װ ןופ דנאטשוצ םעד רעכָא ,ןלעטשסיורַא טנַאקעג

 ןיוש רימ בָאה דיא ...טנעקעג ןיוש ךיא כָאה גנולעטשרָאפ רעד ןיפ בײז

 -לַאב סָאװ ,ריפ רעטכַאמרַאפ א ןופ לעװש רעד ףיוא יוװ ױזַא טליפעג

 - ע 7 ג8 ןא ןיא וגַארטעגקעװַא ןרעו לעווװ ךיא ןוא ןענעפע דיז יז םעװ

 .ןעקניזנייא ,ןדניװשרַאפ ןלעװ ןעגנוקריװ עקילעפוצ עלַא יד ןוא ,טלעוו

 ...פשינוצ ןרעוו

 ,עטַארג;רעפסעקרָא יד ,ןטרָאג ןיא סעשזולַאק ןוא ןרופש:ײנש יד

 םצע יד ןוא םישדח:רעטניװ יד ךָאנ עטליקעגסיוא ןוא עטזָאלרָאװרַאפ ַא

 ַא ןיא ;גומיטש ןיימ טסאפעגניא טָאה ץלַא םָאד -- רעטַאעמ ןיא טלעק

 מָאה } 9 ר ַא װ ןופ דנַאטשוצ ןיימ ןוא ,טייקכעלנײװעגרעסיױא ןופ םאר

 בירָאלָאק ןטנַאקַאב טשינרימ רעירפ } ר ע ד נ ַא ןימ ַא סעּפע ןעמוקַאב

 יא ,םנקלָאװ עיולב ןיא ןעמוװושעג ..ס ב ע װ ש ע ג בָאה ךיא

 ט ע 9 טימ טפעהַאב ,דעלקילג ןעװעג ןיב ךיא ...םנניובנגער עקיכ

 -- {וא ...ףושכ ןייז ףיוא טראוועג ןוא

 :ציּפש עשידיי ,, ןגעװו יירשעגסיוא ןייז ןוא רעציפָא ןטימ דָאזיּפע רעד

 :גיװ רעטסיװרַאפ רעד ןיא ןָאשעג רעדײלש ַא יװ ױזַא רימ ןבָאה יידעל

 א -+ ײ

 22 יש

 .עטַארג;רעט
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 ךימ טָאה קיטײװ םענעגנולשעגּפָארַא טשינ ןופ ליונק רערעװש ַאי

 :עז םנגיובנגער עקיברַאפ עניימ ,סנקלָאװ עיולב עניימ ...ןקיטש ןביוהעגנָא

 רעד וצ ריש רעד ײב ן ט ר ַא װ ןופ ?יפעג ןיימ ,רעטצניפ ןרָאװעג ןענ
 = יח חח == ןטארטעצ ןרָאװעג זיא טיײקניש ןוא רעביוצ ןופ טלעוו

 | - !גנולצולּפ ןוא

 ןזח םעד -- "םרעטשקולא עקכײל, ןזיװַאב ךיז טָאה רעטסעקרָא ןיא

 :ָאְמִא עגיימ ןופ דיירפ יד ןָאטעג ןייש ַא טָאה רימ .ןוז -- סגרעבסָאלש
 ,סיוא טעז רע ןייש יװ, :ןגָאז וצ ךיז ןזיװַאב טשינ בָאה ךיא .ןרָאי עקיל

 :עצנָאװ עטנַאגעלע ןוא ּפָאק ןצרַאװש ןטימ ,קַארפ ןיא ,גרעבסָאלש קחצי

 עטצעל יד ןופ ןקיטײװ יד ןיא ןסעגרַאּפ וצ ןזיװַאב טשינ בָאה ןוא ,*!רעל

 -- ןטונימ

 . ןערוטרעוווא יד םורַא ץלַא ןופ ןסירעגּפָא טָאה ךימ

 !ייאבכוכ:רב, } !ןעדַאפדלַאג

 רעד ןופ קרעװ יד ןריזילַאנַא וצ ווורּפ ןייק ןכַאמ טשינ ָאד לעװ ךיא

 | כ ײ" לג | א 8 ןיא ןזָאלנײרַא טשינ ךימ לעװ ןוא קיזומ:טלעוו

 ןערװעדעש עטנעקרענָא יד וצ טרעהעג "ןעמרַאק , ןופ ערוטרעוווא יד

 טײקרעטיב יד טבעלענרעביא רעפעש ריא טָאה ותעשב) קיזומ:ןרעּפָא ןופ
 2רול ןוא ןַאלסור, ןופ ערוטרעוװוא יד זיא רעוועדעש א ;(!לַאפכרוד ןופ
 ."עלימ

 ?ֿבָאק ענַיז םײװ יװ ;טשינ רעדָא לעניגירָא ןיא ןעדַאפדלָאג םײװ יװ

 ןוא אקנילג ןיפ ןסָאמ ןוא ןכיוה יד וצ ןסקָאװרעד טשינ ןענעז סעיציזָאּפ

 .ןדער וצ שנעטעּפמָאק טשינ טוֿכָאסבַא ךיא ןיב -- עזיב

 :עטילימ ןופ ם ש ו ר רעד זַא ,ןגײװשרַאפ טשינ ןָאק ךיא רעבָא
  טבײה ערוטרעוװא יד ןכלעװ טימ) "א 2 כו כ:ר ב ןיא שרַאמ ןשיר

 ;עּפש יװ רערענעלק ןייק טשינ ןעװעג טנװַא םענעי רימ יב זיא (ןָא דיז

 רעטעּפש רָאנ ןוא קימָאק ַארעּפָא רעזירַאּפ ןיא *| ע מ ר ַא קע -- רעט
 | ."רעטַאעט יקסנירַאמ , רעגרוברעטעּפ ןיא *ןַאלסור ,,

 :עג ןשירעפעש ןוא טימשג ,ןצרַאה ןיימ ןיא ןענעז טנוװָא םענעי ןיא

 !רעטַאעמ |ש י ד ײ ןופ -- ןעמיוז עטשרע יד ןלַאפעג ןכיוו

 ,(הניד) איַאקסװַאלסַאז | ,(אבכוכ-רב) י ק ס ? ַא ב י ר ןוא

 ןעמוקַאבגײרַא טסעפ ךיז ןבָאה ַאיַאקסנינַארב ןוא ,(סומַאּפ) טרעביל וו

 ק י ד נג ע ט ש ףיוא ןבילברַאפ ןטרָאד ןענעז ןוא טלעווטרעטאעט ןיימ ןיא

 .ןעניכָאלזעינ ײב ןפרעװ ענעי ןופ רעגערט עטסעכ יד יוװ ייזַא
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 =?ג/ ס ש יו ג .טגװַא םעגעי טָאה -- ןקירָאיג 12 םעד רימ ףיוא

 טליּפשעג טָאה סָאװ ,ןָאזשיפ רעטלַא רעד קורדניא ןייק טכַאמ

 ."רזעילא

 "עקירעמַא ןײק טרָאפ עשַאװד ענכיװ ןיא ןגרַאס ףיוא רעבָא

 .םלוע ןופ גנילביל רעד ןרָאװעג זיא ןוא ןרענוד ןפורעגסיױרַא רע טָאה

 יפמעלנינוק , ןופ קורדגייא רעד ןבעל ןצנַאנ ןפיוא ןבילכרַאפ זיא רימ

 בר, -- םרעביל ,"?מעל:ינוק , -- ןַאזשיפ ,*סקַאט,--- יקסװַאקַאװיּפס)

 .(יילסחנּפ

 רעטפושיכרַאֿפ א יוװ ןעגנַאגעגמורַא ךיא ןיב "תימלוש , רָאנ

 יי ..גנַאלנכַאװ

 ילַארפַאעט , רענעסקָאװדעד ַא ןיוש -- ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא

 ?קעּפס , ֹוצ ןעגנורעדָאפ עטלעטשעגפסעפ ןוא קַאמשעג ןטלקיװמנַא ןַא טימ

 -- סָאװ ,"רעסעב, -- סָאװ ןוא "רענהע , ןיא סָאװ ,םעד וצ ,*?קַאט
 ךיא בָאה --- "רַאבזָאלעדמוא,, -- סָאװ ןוא "טכעלש , --- סָאװ ןוא ייטוג,
 יד ןפַאשַאב ןכָאה סָאװ ,ןעגנולעטשרָאפ ןעזעג רעטערב:רעטַאעט יד ףיוא

 , ע פ ס ָא מ ט א -- טלעפ ןבעל:רעטאעט ןשידיי ןיא זַא ,גנוגייצרעביא

 רעכיוה ןפ פעיצאריּפסא ןײק ָאטשינ ןענעז ,ט פ ו 2 טלעפ

 :עדייא יד טליפעג ךיז טָאה סע וו ,ָאד וליפא ןוא בע י נָא ?ָא ע די

 ןעועג ןיא רעטסומ אזא) ם ז י 9 ַא ע ד י א ןפסנייד ןופ טמול על

 טשינ םעד רעביא ןיא ,(וורּפ רעשירָאטסה םנ ײ בשר יה ץ ר ּפ

 .| ע ע ד ' א עסיורג ןופ בלעװעגלמיה ןייק ,ץיּפשנרַאב ןייק ןעוועג

 רעפאעט ,גנ ויוש גָאט ? ע װ ַא -- ?כ:םדוק זיא רעטַאעט ןוא

 םעד ףיוא ןעגינרַאּפ ךיז רימָאל ה טיש עשיפַאזָאי פ = ַא יא

 :לָאב ןפרעטיילעג םעד ,קלָאפ ןשיסור ןופ ןוז ןסיורג םעד ןריטיצ וצ טרָא

 "פסנ קא .ןיגנילאק ש טי װַא נג ַא װי א ליֵא כי ם---סיוװעש'

 יועיגילע ר ןט ײברַאפ זו סט, :טגָאזעג רע טָאה --

 ,ר ע ט 8 ע ט -- עטסטנעָאנ יד עיגילער וצ זיא ןטסנוק עלַא ןופ ןוא

 םענעביהרעד ןוא ןטמַאלפעצ ןופ ןטנעמעלע יד ןופ ןָאטענסיױא ?ײװ

 :רַאפ ,לקַאטקעּפס ןופ ןטיזיװקער עזיולב יד ןיא טסאפעגניא ןפ ס ײ 2

 טפא יו -- רעטַאעט ןשידיי ןיא .טרעװ ןוא ןיז ןכעלטנגייא ןײז רע רו

 ןענעכײצרַאפ וצ ןעװועג זיא -- טרידוטש םיא בָאה ךיא קיסיילפ יו

 2ליפשיימ ןֹופ --- רעדנעב רשפא ,רעטעלב ןעוועג ,ןעננוכיירגרעד עכיוה ר

 ןופ ליּפש רעד ףיוא טפָא ץנַאג סע סָאה שריזַאב רעבָא .םזילַאעדיא ןזָאל
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 ,('!|ז ײ װַַא ב "ײ זע לעװ ד י א;) .!סעיציבמַא עכעלנעזרעּפ
 ?לַאפ ענעזַאקכעגפיוא ןיפ ןלַאפ קינײװ טשינ ןעמוקעגוצ ךָאנ ןענעז וצרעד

 | | ."ממנוק ,, ןוא "רופלוס ,, ןופ ןטַאקיפיס

 =רָאפ ןקוק וצ טייהנגעלעג יד ןבָאה געלפ ךיא סָאװ ,ןרָאי יד רַאפ

 ירד ,טקיװקעג לָאמניײא ךימ ךיא בָאה ,רעטַאעטפ ןעשידיי ןופ ןעגנולעטש

 ןיא ןסירעגטימ ןרָאװעג טשינ לָאמנײק ןוא ץעגרע רעבָא ,טקיטשעג לָאמ
 ןופ רעכעה ןבייהרעד ןלָאז סָאװ ,ןעקנַאדעג ןֹוא ןקורדנייא ןיפ טלעװ ַא

 ןפיײיל ףיוא --- עיצַארָאקעד ַא טכַאמעג, ,"טליּפשעג טוג, :ףירגַאב םעד

 ,ןטנװָא ןגעקַאד ."קיסַאלקטלעװ רעד ןופ קרעװ ַא טריפעגפיוא , ,,,טגָאזעג
 ןײגקעװַא ןוא רעשכעלעג ןופ ןכייק ךיז לַאז ןיא קידנציז געלפ ךיא ןעװ
 וצ ךיא בָאה עכלעזַא -- ןּפיל יד ףיוא תוללק טימ ןטסיופ יד קידנליײב

 :קריצ רענליװ ןיא "?קַאטקעּפס, ַא קנעדעג ךיא .יד ילב דע ןריטָאנ

 ךיז טָאה ןפורעג רעבָא ."ןװָאקַאטסעלכ, -- טליּפשעג טָאה ק י זו ג
 םענעי ןיא קידנקוק ,טציא רָאנ ..."ןַאמרעפייפ ,, -- ווָאקַאטסעלכ רעד טָא

 ןימולחל זיא ַאד ןוא .ןדלַאה ןיא סעכ ןופ ליונק ןימ ַא ךיא ?יפרעד ,לקניוװ

 רעכלעוו ןופ ,טליּפשעג, קיג טָאה י ו ז ַא יװ -- קיטכיוװ טשינ

 ןיא רע זַא ,ןָא םענ ךיא .גנוטסייל עשירָאיטקַא ןייז ןעוועג זיא טעטילַאװק
 .רָאיִטקַא רעטנכייצעגסיוא ןַא רשפא ,רעטוג ַא ןעװעג

 ןפײװצ ַא רעדָא ,םעד ןיא טשינ זיא טק נו ּפ ר ע ֹוװ ש רעד רעבָא

 ןיא זיא טקנוּפרעװש רעד .*ו ט פי װ א, ןרעדנַא רעדָא םעד ןיא ,ריחי
 -- "בַא8/ | ר ע ס יו א -- ןעװעג זיא לכה ךסב ץלַא סָאװ ,םעד

 ?לֵא רעד ןופ ןעמָארטש עפיט יד טימ .ָאװיג;רוטלוק זיא סע ןכלעוו ַא ןופ

 טשינ רעפַאעט שידײ טָאה ,רופלוק ס'נ ד ײ ז םעד ןופ ,רומלוק רעט |

 יד ןבָאה ןסולפניא "ע ש י א יו ג, .,עדמערפ יד ןופ ,ןָאט וצ טַאהעג

 +מָאד טָאה םלוכ לעו .טמירקעגכָאנ ײז ןבָאה ןוא טשַאנעג ןיולב רעפעש
 -וצ סָאנ טָאה .ריקליוו ןוא ןירּפַאק ןכעלנעזרעּפ ןופ רַאטקַאפ רעד טרינ

 סעקרעשטַאּפ יד טימ קיטייצכיײלג ןבָאה ,ןעדַאפדלַאג םהרבא ןַא טקישעג

 ןטכַאגַא2--קיטײזליפ ןופ ןצילב ןוא ןעקנופ יד לקַאטקעּפס ןיא טניישעג
 =ד ןיא ןעלרעּפ עכלעזַא םימ ןרָאװעג טלַארטשַאב עניב יד זיא .ןשטנעמ

 ַא לַאפיצ רעד ךיז סָאה ."ןירעכאמפושכ , יד יװ ,"תימלוש , יװ ןטנעמ
 ןוא קיפעטסע ןוא טסנוק רעד וצ רוחא --- הליחמב -- ןטימ ןַאטעג רעק

 עמורק עכָארג טימ םישימח:תכ ַא ןזײװַאב עניב רעד ףיוא ךיז טגעלפ סע

 עקיטכערּפ יד ןעמענפיוא טגעלפ םלוע רעד ןוא ןּפיל עקיצלַאמש ןוא סיפ

 טָאה "קילג) םוצ .עיצַאטערּפרעטניא ריא ךרוד "תימקוש , ןופ ןויטַאמ
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 םיורג ןבָאה טנַאקעג "תימלוש , ריא ןופ ןעמ טָאה ,ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ

 לֶפסיפ עמורק טימ תי מ ?וש -- רעבָא ...סונעג
 ;קעריד רעד טַאהעג ָאד טָאה העד יד !רענעײל ,רעטַאעט שידיי זיא'ס

 !י ו ר פ ןײז טַאהעג ךיז רַאפ ןכָאה רימ ןוא רַאמ

 !תונעט עלַא ּפָארַא

 קידנציז ,ןוא ,לַאירעטַאמ:םיטש ןטנכײצעגסױא ןַא ןעקנָאשעג טָאג ריא

 א

 שארב עפורפ עשידי ַא טליּפשעג טָאה 1018 רעמיוז ףוס עגליוו ןיא

 ןענגַאגעג ןענעז זענגלעטשרַאפ יד .װ ָא לָאקָאס סיבנ ָא ע 7? פיס
 ןפָא זופ ריא ..."ןיק, -- שיפא ןפיוא ןעזרעד בָאה ךיא .קריצ ןיפ ןינכ ןיא

 בָאה ךיא ..ןקיטײװ עפביוטרַאפ טליּפשעצ ךיז ןבָאה רימ ןיא זַא ,,ןגָאז
 ,קסבעפיװ ןיא ןטנװָא יד ןיא ,רטסעיגד ןפיוא גרעב יד ןיא טנַאמרעד ריז

 ;נולעטשרָאפ יד ןָאטפ קוק א ןײג ןגעװ ...ןיקסװָאלאטיַאװ י"ב תורצ יד ןיא

 יד יב רעטומ רעד רַאנ תולבא רערַאבטסײרטמוא ןוֿפ בצמ ןיימ ןיא טָאה

 לָאמ רַאּפ ַא בָאה ךיא דײר ןייק ןייז טנַאקעג טשינ ,םיטרּפ ענעבירשַאב
 .ןװָאלַאקַאס ןפָארטעג "ש ז ר אש ז .ט ס, ןַארָאפסער ןיא גָאטימ ײב

 רימ רעצָא ,טלַאטשעג ענייש ןייז קורדניא ןטוג ַא טבַאמעג טָאה ריפ ףיוא

 ?יסור ,/ ַא ןעװעג ,אמתסמ ,ךיא ןיכ םיא רַאפ .טנעקַאב טשינ ךיז ןכַאה

 קוק ַא ןעמוק וצ קיטײנ רַאפ טשינ וליפא טניפעג סָאװ ,"רָאישקַא רעש

 .ןפלַאּפשעג ןוא ןגָאלשרעד ןעוועג ןיב ךיא ...גנולעטשרַאֿפ ַא ןַאט

 ריִנ ןופ דנַאטשוצ ןיימ ןגיוצעג ךיז טלָאװ גנַאל יװ טשינ סיײוװ ךיא
 ן ײ פש אש ַא י ? א -- רימ טָאה טּפעלשעגסױרַא .ענַאװ

 טרעהעג ךיא בָאה ןעמָאנ םעד .רָאיטקַא רעגנוי א ןעװעג ןיא סַאר
 עגנוי י- ןופ רענײא :עניַארקוא ןיק ןרָאפענקעװַא ןיב דיא רעדײא דָאנ
 :אפס סלַא ןװעַאילעב יב רעטַאעט ןיא טעברַאעגטימ ןבַאה סָאװ ,ןדיי

 ...ןלַאר עניילק ךיוא רַאגָאז טיײיצ וצ טיײצ ןופ רעדָא ,טסיש

 ךיוא ןוא טשינ ךיא קנעדעג ,ןעמוקעג רימ ֹוצ זיא ןייפש ױזַא יוװ

 סָאה רע זַא ,יונעג סייוװ ךיא רעבָא .ךערּפשעג ןפשרע ןופ םיטרּפ יד טשינ

 טײיקימעפ רעשיטקַארּפ ןגעו ןעמיוז עטשרע יד טימעג ןיימ ןיא ןפרַָאװהַאפ
 | .עניב רעשידיי רעד ףיוא

 ןופ םינ גע ןנעװ ןדער ש ר ע ד גַא) ...שיסור מדערעג ןבָאה רימ
 רע ;(רעלגעמ ןעװעג טשינרָאג קיכיסּפ ןײימ ןיא טלמעד ןוא רעטַאעפ

 וו
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 קעװַא ןיא סָאװ ,?ָאדַאפ, עּפורט רעד ןגעוװ םיטרּפ טלייצרעד רימ טָאה
 ןפיוא ןרּפ רעטפנרע ןַא גנונימ ןײז טיול ןיא סָאװ ןיא עשרַאוװ ןייק

 י | ...רעטַאעט ןופ גע

 :עיב יב טעכרַא ןײז ןגעװ טדערעג טפַאשקנעב טימ יײברעד טָאה רע
 ץפיז ַא טימ טָאה רע ןעװ ,טרירעג קיפכירפיוא טָאה דימ ןוא ןװעיַאיק

 ;טנָאזעג

 טרַאװננעק רעד ןיא יז יֹוזַא ךימ ךיא ליפ ,ךייא טימ קידנדער ---

 ןוא רעטאעט ןגעוװ טגעלפ רע .יקסווָאלװַאּפ שטיװָאליַאכימ יטַאנניא ןופ

 םע ןעפ טרעה קריצ ןיא ןדנוא יב .רענעט עכלעזַא ןיא ןדער רָאישקַא

 ...משינ

 ַא .ןװעיַאילעיב יב רעסישזעד:טּפיוה רעד ןעװעג ןזיא יקסװַאלװַאּפ

 ןיא רָאישקַא רעקיטכעדּפ ַא ןעװעג רע זיא ,;נומַאטשּפָא ןייז טיול קַאילַאּפ
 יד טרעהעג בָנֹא טָאה ןעגנוכיירגרעד עטסעכ ענייז וצ .רעפַאעט ןשיפור

 | .עינָאלירט סיַאטסלָאט ןיא "ןַאהַאי ,, ןופ לָאר

 ַאזַא ךיא קנעדעג ןייטש ַאשָאילַא טימ ןשינעגעגַאב עכעלטע יד ןופ

 :דָאזיּפע

 טימ ןיא ןגָאלשע;רעביא םיא ךיא בָאה ןערב ןטכער ןיא לָאמנײא

 :םיא וצ טגָאזעג ןוא ץַאז ןופ

 ;נֹוא ןלָאז רימ ןַא ,טלָאװעג טלָאװ ךיא !שטיװַאסירַאב ײטקעלַא --

 !שידיי ףיוא ןקידנערַאפ ךערּפשעג רעזד

 אזא לטמַאפימ םעּפע סָאװ, :טשודיחרַאפ טקוקעגנָא ךימ טָאה רע
 ?ײלַאפנײא

 יד ןיִת טלַאהניא םעד רעביא רימ טגָאז ...ךייא סעכ ךיא ,ונ --
 !שיריי ףיוא טונימ ס עטצעק

 ,טנעמירעפסקע ןַא םיא רעביא ךַאמ ךיא ומכ טליפעג ךיװ טַאה רע

 -.טנַאזעגּפָא לַאפנייא ןיימ ןופ ןדירפוצמוא ךיז טָאה רע ןיו
 .יויפבויל סַאוװ אי, :שידיי ףיוא טגַאז ,וג --|

 !ד י"א בי ך יי א --

 רעסעב טשינ טלָאװ :םיא וצ ךדיא גָאז -- ?שטייד טשינ םע זיא ---
 ?ײ!טלָאה דייא כָאה ךיא , :ןגָאז וצ ןעוועג

 .דָאזיּפע רענעי שי ר ַא ג ןוא דמערפ ןעמוקרָאפ ןָאק רענעייל םעד

 טײטַאכ טָאה שידי ן ? י פ ש ןבײהנָא סָאװ ,יד רעבָא ןיא השעמ יד
 ר ע ט ר ע װ עטדערענסױרַא לָאצ יד ןבעגרעביא ןבײהנָא רָאנ טשינ

 ,*קַארוד, טָאטשנא "חמוש , ,"לָאטס , טָאטשנַא יישיט , ןגָאז :שידיי ףיוא
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 * פ ש טשינ ךָאנ טסיײיה סָאד --- ?טסָאדַאר , .טָאטשנַא ?"החמש ,
 ק ןצנַאג םעד ןצלעמשרעכיא ןסיײהעג טָאה שידי ן לי ּפ ׁש ..שידיי

 ןייז ןרעטיצ טכַאמ סָאװ ,רעליּפשיוש ןופ ןזעוװ סָאד ןָא טליפ סָאװ ,סָאמ
 -- ןבעל ןיא עיזַאטנַאפ ןַיז סיוא טליפ סָאװ ,ןסיוװעג ןייז ןרירביװ ,ץרַאה

 : .ןטלַאהניא עײנ וזפ ןעמַאלפ ןיא ןצלעמשרעביא ץלַא סָאד

 ןפערטפָא טשינ אבהל ןָא טנייה ןופ :טײפַאב טָאה שידי ןלי ּפש

 ףייר וצרעד ןיֹוש ךיא ןיב שיכיקּפ .רבק סעמַאמ רעד ןופ טירש א ףיוא

 .ַײןעמוקעג ןיא רע .ןסיורד ןופ רָאטקאפ רעד טלעפעג זולב טָאה) סע .ןעוועג

 וי ק סיװ ָא פיל םוח נ





 יקטוװַאּפיל שטיוועלעיוואס םוָאנ .זזז

 ץנײז ןיא :רעפַאעט ןשידיײ ןופ ךַאילש ןפוװרּפענקיפ ןגנַאל ןפיוא
 ןוא ןפיוח:רעטניה ,סרעלכײּפש:ײה ,ןלַאטשײדרעפ ,רעמעדיוב ןוא ןרעלעק
 ןוא ןפלעצ ענייז ןלעמשוצפיוא ןעמוקעגסיוא זיא םיא וװ -- רעבירגטסימ
 עגַײז ןופ עירעלַאג יד -- ?טיּפַאק רעטסקיברַאפ רעד קפס ןָא זיא ,תוכוס
 | | .ןרָאמקעריד

 גענסיוא "ןרעפש עדנעשזדנַאלב , יד ןיא טָאה םכילע:םולש םגח ןֹוא

 ןעגנילעג טשינ סעװ רעדעפ ןוא ?זדנעּפ ןייק סָאוװ ,שערטרָאּפ א טלָאמ
 אזא ףייא רעטַאעפ ןשידײ ןופ סקנּפ רעד ךָאנ טרַאװ ,ןעלקנופרַאפ וצ
 -- ןעװעג ןענעז סע יװ ,ןטלַאטשעג עכלעזַא ןופ ןעגנודליבּפָא יד וו ,טאלב
 ;ַאק קחצי םהרבא ,רעפנעג ,ץעיעינַאּפמָאק ףלָאדַא :ןכוז טשינ טײװ וימָאל
 ןלָאז -- עכלעזַא קילדנעצ ץנַאנ ַא רעדָא ,ץוט בלַאה ַא דָאנ ןוא יקסנימ

 ,ךײמ-ַאפמוא םעד יב --- ךות ןשיטַאמַארד ןלופ רעײז ןיא ןעניישרעד

 ,עיצַאוטיס רעד ןופ ם זי מ ַא קי ג א ר ס ןקידתונמחרבמוא ןוא ןכעל
 ...פקריוועג ןוא טבעלעג ןבָאה ייז רעכלעוו ןיא

 23 -ט ס ַא ר ד עמַאס ?פייווצ ןָא יד ןוֿפ םענייא --- ךיז רַאפ ןבָאה רימ

 | .ןרעטסומ ע ש

 ,קירוצ ןרָאי טימ ךָאנ טרעהעג ךיא בָאה "יקסווָאּפיל , ןעמָאנ םעד
 ןעמ ןעװ ,עפורט סניבשריה:ץרּפ ןופ םירבה יד טימ ןכערּפשעג ןיא
 .טימ -- רעטַאעט ןשידיײ ַא ןופ ןפנַאזירָאה יד ןעלקיװשנַא .רימ טנעלפ

 טנעלפ ךימ .ישזער רענרעדָאמ ןיפ רענעלּפ עטיירב טימ .קיסַאלקײטלעװ
 בלעװ ףיוא ,ןנַארפ ײר א רעביא ךיז ןפכַארטרַאפ וצ ןעגניווצ ןַאד סע

 ריול ןיא טרעײנ ,לַאמַאמימ טשינ ןענַאטשטנַא ןענעז תוכושת עקיטכיר

 ....ןרַאי ןופ

 = עט אע פט ןש ייד ײ ןיא ן ײ ג טע װ ר ע וו, ?ונייהה
 + קו ס ַא 5 קנפ לע װ יד ן קו ק

= 



 ַאק סוו : ָאפול רתפא



 ףיֹוא קידנקוק ,קריצ ןופ ןינב םעד ןסיוא ןליפ סָאװ ,עקינעי יד
 ;וקוצ עגעי ןוא ."?קיסַאלק:מלעװ , ןייק טשינ ןפרַאד ,"ןַאמרעפייפ , סקיזוג

 ןיא ישזער רענרעדָאמ םימ ןוא קיסַאלק:טלעװ טימ ריז ןקיװק סָאװ ,רעק

 2 צ+ ע פ ס ןײז בילוצ רַאג רעטַאעפ ןשידיי ןיא ןעמוק ,רעטאעט ןשיסור

 *?לרעסַאװ ןרעביא ץַאק, יד ןעמוק ָאד ןָאק ױזַא יװ טנייה ...ק י8

 ןפישרַאמ םוהת םעד זַא ,קנַאדעג ַא ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא זיא סע

 ןדלעמ ךיז טעװ רעטערב עשידיי יד ףיוא ןעװ ,ןַאד רָאנ ןעגנילעג ָאד ןָאק

 ,יקיסַאלק:מלעװ, ןליּפש םוצ ןעיצ ךיז טעװ סָאװ ,ר ָא יט ק ַא ר ע ד
 ןעניפעג םיא ןיא םעװ רעכלעוו ,םלוע ןַא לַאז ןיא ןעיצנײרַא טעוװ רע ןוא

 עשידיײ עטיירב יד ...ןוויטָאמ ןוא ןעמעלבָארּפ ערעכעה ןופ גנַאלקּפָא םעד

 :עלׁש ט גע מ עריא ןופ ָאכע ןײק ןַאד זיב טָאה ץ נע גילע סניא
 :ר ע ד .?קַאטקעּפס ןשידי ןיא ןענופעג טשינ טסנוק וצ ןעגנורעדָאפ/ ע 2

 עקיטסײג עריא רַאפ ןײּפש ןייק טשינ רעטַאעט שידײ ריא זיא ר ַא פ
 .ןכיורבעג

 טָא ֹוצ ןרעקמוא ןביוהעגנָא ךימ ךיא בָאה ןענייטש טימ ןכערּפשעג ןיא

 :ןָאטעג גָאז א לָאמנײא רימ טָאה רע ןוא ,ןעמעלכָארּפ ידי
 =םַא יד סלַאפנלַא טָאה רע .ןיקסװָאּפיל ןעגנערב ךייא וצ זומ דיא ---

 .ןפערט ךיז םיא טימ טפרַאד ריא ןוא ,ןָאטוצפיוא סעּפע עיציב
 ,טרעהעג טַאהעג ןיקסװָאּפיל ןגעװ לָאמַא ןופ בָאה ךיא סָאװ םעד ןופ

 ריז ןלעֹוו רימ זַא ,טייקרעכיז עטסנרע ןייק ןּפעש טנָאקעג טשינ ךיא בָאהי

 רעכיא םורַא טיײנ רע זַא ,ןליצרעד רימ טגעלפו ןעמ ...ןדעררעד סעּפע וצ

 ןײז רעביא זעגנונעכייצסיוא ,ןציירק ,ןלַאדעמ ?רינש ַא טימ טָאטש רעד

 ןייז ןגעוו "םיסנ, ןלייצרעד ןייא ןיא רדסכ טלַאה רע זַא ;טסורב רעצנַאג

 זעגנילק ןגעלפ "סעדנעגעל , יװ .רעשרעהנחרזמו עכעלטע םימ טפַאשדניירפג

 :וה יד ןדײמסיױוא ןֹוא ןײגמורַא םייב ןלַאפנײא ענייז ןנעװו תוישעמ יד

 געװ ןפיוא ןלעטש טגעלפ טכַאמ עשיראצ יד עכלעװ ,ןעגנורעטש רעטרעד

 ןעװעג זיא יקסװָאּפיל סָאװ ,"רעטאעט:ס ק 5 ָא פ ןשידיי רענֿליװ,, ןופ

 האצמה ןײז ןיא "שירָאטסיהק .ןרַאי עננַאל ןופ ךשמ ןיא רָאשקעריד ןײז

 װָאנַאמיט זַאינק טנַאדנעמַאק:טַאמש רעשירעפילימ רעד .רָאי 1015 ןיא

 :ַאמוט טשריפ ןטיול זיא שידיײ ?ײװ ,ןליּפש וצ ןטָאברַאפ ןיקסװָאּפל טָאהז

 עשיטָאירטַאּפ יד טקידײלַאב סע ןוא ,"טקעלַאיד רעשישטייד ַא וָאנ

 .ןליפעג
 :טערקנַאק ,"רעטַאעט , ןיז ןעמַאזוצ יקסװָאּפיל טמענ הרירב תילב

 ;קער םעד ,קעטָאילביב יד ןוא עקטַאלז עצינעמילּפ ןייז ,רתסא כײװ ןײז
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 ;טכַארפ ַא (?טפיוק רשפא) טגניד ,ןקורַאּפ יד ןוא ןעמיטסַאק יד ,טיזיוו

 געװ ןפײוװ ןיא דיז טזָאל ןוא -- (דרעפ 8 רעדָא ןױשרַאּפ 40) -- ןָאגַאװ

 ...מש'ג ןמיס ןייק חמזלמ ןופ זיא ןטרָאד :קסרַאיָאנסַארק ןייק -- ןײרַא

 רעפטַאעט:סקלָאפ ןטימ "טרָאפ,, יקסװָאּפיל זַא ,ןרָאיטקַא עשידיי ןרעהרעד

 ָאפ ַא יז , :ןפעב םימחר ,ןייטשוצו ןָא ןעמ טבייה ,ןַאגַאװ םענעגייא ןַא ןיא
 2בָאב ,קסנימ ...ןלזנ ןייק טשינ דיי ַא ןיא .*!טימ ךימ םענ ,עװעטַאר ,רעמ

 :יא ןשיװצ עיצאטס:ץענערג רעד ייב .קסירב ,שטַאמכַאב ,לעמָאה ,קסיור

 ןָאגַאװ ןיא ןיקסװַאקּפיל יב ןיוש ןציז דנַאלסור ןשיצַאיזַא ןוא ןשיעּפָאר

 ףיוא ןײטשּפָא ןָאגַאװ רעד טנעלפ עיצַאטכ רעדעי ףיוא .18 ,19 ןַאמ א
 ןעּפעשטשוצוצ ןעגנולעג טגעלפ סע זיב גנַאלנכָאװ ןיילעג םענעפרָאװרַאפ ַא

 .רעטײװ ןרָאפ ןוא גוצשכַארפ ַא וצ) םיא

 יי

 וו

 :ַאטס רעשיעּפָארײא רעטצעל רער ףיוא ךיוא ןָאנַאװ רעד טייטש ױזַא

 :ּפָאק ןיפ ןגיױא יד ןכָארקעגסױרַא ןענעז ןרישזַאסַאּפ יד יב ןוא ,עיצ

 ,עיצַאטס | ײ א רָאנ -- ?טרָא ןופ ךיז ןָאט ריר ַא ןיוש ןעמ טעװ ןעוו

 סָאװ ,תורצ עֶלַא ןופ ןוא המחלמ ןופ ,עיצַאזיליבָאמ ןופ רוטּפ זיא ןעמ ןוא

 .ּפעק עשידיי ףיוא ךיז ןטיש

 םענעפרָאװרַאפ ןפיוא קינדַאירוא ןַא חור רעד ןָא טקיש לָאמַאטימ

 :ןָא ןעוו ןופ סייוו רעװ ןיוש טייטש ןָאגַאוװ סיקסוװָאּפיל ווו ,זיילעג

 ןשירענלעז ןתמא ןֹופ עלַא סעּפע ,ןשטנעמ ַא רַאפ סע ןענעז סָאװ --
 !ליוװיצ --- עלַא ןוא רעטלע

 ןַא טימ קסווָאפיק .םערלעמ -- !רעטַאעט ןיימ ןופ ןטסישרַא ---

 ַָאטקעריד ַא רַאפ טסַאּפ סע יװ ןָאט ןקידנרינַאּפמיא

 יד םוצ רַאבליפ טשינ ןיא טנַאיצילָאּפ רעקידלפעטשניילק רעד רעבָא

 יקסװָאּפל  ט נ ע מ ו ק ַא ד --- טרעדָאפ רע .טעטירָאטױא סרָאשקער
 ומשסרעדָאפ ןטסיפרַא ייב {ּפָאק רעשיפרָאד וה ,ךַא , :קזוח םיא ןופ טכַאמ
 עמַאס ןיפ ןרָאפעגכרוד זיא ןָאגַאװ רעד זַא ,טשינ טסעז ?ןטנעמוקַאד
 | 0 !?רעהַא זיב ענליוו

 ;םיא םוצ רָאש ?קעריד םעד טרעדָאּפ ייּפָאק רעשיפרָאד , רעד רעבָא
 ןלעטשוצ ירפ! ןגרָאמ :שירָאגעטַאק טלעפַאב רעטצעל רעד ןוא ,קינװַארּפ
 ...ןעמענרַאפ ןוא ןעמענ טימ ןזײװַאכ עכעלטפירש (919) 2

 תושר ןיא שקישענּפָא ןרעװ רָאי 40--20 ןופ רענעמ  עלַא רעדָא --
 ןקָאד ריא טגנערב רעגיײז םעד 19 .טכ ַאמ:רעטילימ רענדזעיוא רעד

 / .רעהַא ןטעבראפ עלַא ײז ןרעװ רעניײז םעד סנייא .ןטנעמ
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 .ריט ןיא טּפַאלקעגנָא יקסוװָאּפיל טָאה 12 טקנוּפ

 םונ; ןטײרב ַא טיס ןעמונעגפיוא םיא טָאה קינװַארּפסײא רעד

 *!ןגרַאמ

 ?םמוג ןגָאז ריא טעװ סָאװ ?רָאטקעריד רעה ,ריא טנעז סָאד --

 ,ןרייבעגליווו רעיא ,ןריּפַאּפ עקיטיונ עלַא טכַארבעג ---

 :ַאּפ עטקורדעג 12 קינװַארּפסיא ןרַאפ טגײלעגקעװַא טָאה רע ןוא

 ...ךעלריּפ

 ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא ,טקוקעגנײרַא ,ןלירב יד ןָאטעגנָא טָאה רענעי
 .ןגיוא עפצַאלגעגסױא טימ רַאטקעריד ןפיוא טקוק ןוא

 רעד ןיפ ןעגנומיווק ךָאד ןענעז סָאד ?סָאװ יצ ,עגושמי טנעז ריא ---

 !יירעשעװ
 !!ןריובעגליוװ רעיא ,ןעמענ:עילימַאפ ןוא ןעמענ טימ עלַא רעבָא --

 רעד טײרש-- ?ןטשנעמוקָאד וצ סע טָאה תוכייש ַא רַאפ סָאװ --

 .קינװַארּפסיױא

 ערעײז :ןָאזרעּפ 12 יד ןופ גנוקיפעטשַאכ ַא טרעדָאפעג טָאה ריא ---
 ןײז קידנבענּפָא ,רָאיטקַא רעמערָא ןַא זַא ,ןעלפיײווצ טעוװ רעװ ...ןעמענ

 ?ןשלַאפ ןײק ט ש י ג ,ןעמָאנ ןיז ןבעגפיוא ייברעד םעו ,דמעה עטצעל

 יװ ןזיװנָא רימ ריא טזומ ,עיטנַארַאג ערעכיז ןייק טשינ ןיא סָאד בוא

 .טנעמוקָאד ןרעכיז רעמ ַא ןפַאש ןהעש ןופ רשמ ןיא ךיא לָאז וװ ןוא ױזַא

 ?סַארק ןײק קעװַא זיא ?רעטַאעט:סקלַאפ רענליװ, ןפימ ןַאגַאװ רעד

 .קסרַאיַאנ

 א טאהעג יקסװָאּפיל טָאה טייקיטעפ רעשירָאטקעריד ןייז רעטיוא

 ןפלַאה טגעלט רע :ןעזנָא סיורג ןברָאװהעד םיא טָאה סָאװ ,ףורַאב ןפיײוװצ

 קידנרירפסנַאמעד ,ןטנעמירעּפסקע עשינַאמענמ ןופ ןסנַאעפ םלוע ןרַאפ

 טָאה ןוא ןטלַאּפש יירד ןיא ןבירשרַאפ זיא סָאװ ,לטעצ ַא ףיוא .ןורכז יײז

 םעד ןיפ ןוא ,ןַאט קוק ַא רע טנעלפ ,ןרעמונ טימ ןדנַאטש גנעק 45 ךרעל

 .רעמונ םענעפורעגנָא ןגעק ךיז טניפעג דנַאמשנגעק רעכלעו ןרעפפנע קוק

 זיא ָאד ןַא ,ןסָאלשַאב םיא טימ ןווורּפ עכלעזַא עכעלטע רָאנ בָאה ךיא

 עני ימעגלַא ןייז ?ײװ ,ןורכז ןלעגָאיזיװ ןכעלטינשכרודרעכיא ןַא ןופ לַאט א

 ינ ַאזַא ףיוא ןענַאפשעג ןיא (ןפורנָא ױזַא סע רימָאל) 'ץנעגיֿפעשניא,
 .ארעמיל טסנוק ןֹופ םינינע ןגעוו םיא טימ ןפעומש יד זַא ,הנרדמ רעכיוה

 םוא רַאפ לָאיר רעטַאמ ןבעג ןנעלפ "סעירעטַאמ עכיוהע עכעלנע ןוא רו

 ןייז -- טרפב ןוא -- ?לכב ןדער ןפוא ןייז ...םיא ןגעוװו ןטָאדקענַא עקילָאצ
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 ץורית ַא ןפכַארטסױא טגעלפ ןעמ .ןכַאל וצ ןעגניוװצ ןגעלֿפ -- "שיסוד ,

 .ןכאלטימ טנעלפ רע ןוא

 וצ טייקידנעװפיונ ןוא םייהננעלעג ןייא טשינ ןבָאה ךָאנ ןלעװ רימ

 ענייז ןנעוװ לייטרוא םעד ןפַאש ןלעװ ןטקַאפ יד ןוא ,רוניפ יד טָא ןרידומש

 תונורכזח רפס ןיימ ןיא זַא ,ןגָאז ךיא .זומ ָאד .י"תונורסח , ןוא ""תולעמ,

 רעכלעיו ,רעוטײרעפַאעט רעשיטקַארּפ רעד יװ ,ןײרַא יקסוװָאּפיל םוחנ  זיא

 טסוניוא ףוס ןֹופ געט ענעי ןוא ,רעטַאעט ןשידי ןטימ טפעהַאב ךימ טָאה

 :ַאמ ןיימ ןופ ךימ טָאה סָאװ ,ר ע ד -- ,ןעוװעג רימ רַאפ רע זיא ,8

 ם ע ײ ג ןיײמ ןופ לעװש םוצ טריפעגקעװַא טנַאה רעד רַאפ רכק סעמ

 | 5 כיה

 רימ ןוא ...ןצַאשּפָא ,ןעזרעד ,ןרעההעד דלַאב רימ ןלעװ םישרּפ יד
 ןוא ,(!רעפכעלעג ןקיזָאד םוצ ײװ ןיא דָא ַא) { כַא 7 ןזו מ ןלעװ
 רעבָא ,ןטסיופ יד ןלייב ןוא ןּפיק יד ןסייב ןוא ןייצ יד טימ ןצירק | ןלעוװ רימ

 :ןיא ?לכ רעד ןוא ,םיטרפ יוװ רעמ טשינ -- ףוס לכ ףוס ןענעז םימרּפ

 רימ ..יקסװַאּפיל םוחנ טכַאמעג ךימ טָאה רעליּפשיוש ןשידיי ַא רַאפ
 ;אס םי א 2, :ןסייהעג טָאה רע ןוא ,שיסור ןדער גנַאנמוא ןיא ןנעלפ
 םיא ןשינרעדניה םוש ןָא טָאה טכַאמ עשישטייד יד ."ש ט י וו ע י ? ע ח
 עם = ןשידיי רעגֿױ ןײז ןעײנַאב וצ עיפעצנ ;גָאק א ןבעגעגסיורא
 ?ענרָאט טָאה רע ןוא ,טכַאמ עשיסור יד טָאה ןטָאברַאפ ןכלעוו ,"רעטַא

 ףֹוצ

 יי

 טעװ רע יכלעװ ,לאנָאסרעּפ ןטימ ריז ןקינײארַאפ וצ ןװָאלָאקַאס טגייק
 .ןלעטשפיונ

 עסירפפַא ןַא ;סניװעג א תועדח:לכל ןעוועג זיא ַאקסװָאּפיל רתסא
 ,!שייהנייש , ןייק טשינ -- 40 רָאי ַא ןופ טלמעד -- יורפ ַא ,ןעמָאנ ַא טימ
 יא רעּפמעמ ,ילב ןלופ ןיא ,ןגיוא עגייש עלופקורדסיוא רַאּפ ַא טימ רעכָא
 .וויסערּפסקע ,לופטנעמ

 רעשיסור רעד ,ךיז םיײטשרַאפ ,ןעװעג זיא ןיקסָאּפיל ייב "ןיֹוט, יד
 א ,לוש רענהוכרעטעּפ ַא ןופ עצַאטוּפער ַא טמ ,ריעןב רעגליוז ַא ,רָאיטקַא
 זא טציא ןֹוא ןושַאילעב יב קירוצ רָאי 7 טימ ךָאנ "רוני  עקידנריפ,
 :ערָא ןרעג :רוציקב ...רעקיסַאלק ןרעג סהעדנוזַאב טליּפש סָאװ ,רָאיטקַא
 .סמערָא ענעפָא טימ ןעמענפיוא םיא טזומעג ןעמ טָאה ןרעגמוא

 מרעיודעג ןבָאה ןיקסװָאּפיל טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא עשיטקַארּפ יד
 ףימ רע טעװ טלאהעג א זַא ,ןדלָאמעג רימ טָאה רע ;ןטוני מ טעמכ
 ןיב פָאה טפַאשטריװ;רעטַאעט רעשידיי ןופ קיטקַארּפ יד סָאװ ,ַאזַא ןבעג
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 .(1.250 -- ?בורטסָא) !שדוח א קרַאמטסָא 2.800 :טנעקעג טשיג ןַאד
 בָאה דיא ...000 --- ןעװעג זיא ןיקסוװָאלאפיַאװ יב טלַאהעג רעטצעל ןיימ

 לָאמ ןטשרע םוצ רעטערבנעניב יד ףיוא טייקיטעט רעקירָאי;10 טעמכ רָאנ

 ןימש לָאז סָאװ .םעברַא ןיימ ןופ גנוצַאשּפָא ןַא ןגיוא עניימ רַאפ ןעזרעד
 ךיא ;רעטערב יד ףיוא וט ךיא סָאװ ,םעד טימ ץרָאּפָארּפ רעקירעהעג ןיא
 :עכָארבעצ ַא ןעוועג טרעוװ ךיא ןיב רשפא .!''וט ךיא ױזַא יװ, :טשינ גָאז

 :עַאבירג ,ןרעליש ןוא ןריּפכקעש -- טליּפשעג בָאה ךיא רעבָא ,הפורּפ ענג

 ךיא בָאה טלַאהעג ןוא 4ןלָאגָאג ןוא ןיקסװָארטסָא ,ןיקרָאג ןוא ןװָאד

 ןרָאװעג טצַאשעגּפָא ןיב'כ לײװ ,גנַאר ןטײװצ ןופ רָאיטקַא ןַא יװ ןעמוקַאב

 בָאה ךיא ןכלעװ ,ט כ ע ריס ג ב ע ? םעד ןופ ןעגנאווצ עגנע יד טיופ

 .טַאהעג טשינ

 !לַאמַאטימ ָאד ןוא

 טימ ןעלסיש עניימ טָאה "ײרעדרַאלדנעל, ןיימ זַא ,ןבענוצ זומ ךיא

 התע:תעל רימ ןלעװ וויטָאמ םעד ...טליפעגנָא טשינ תופוע ענעטַארבעג ןייק

 רימ ןלעװ פרָא ןײז ףיוא ,טײצ ןײז ןיא .ןעלקיװשנַא טיירב ןוװורּפ טשינג

 םעד ןריפנירַא ןזומ םויק רעזדנוא ןופ ןעלקניוװ עלעקנוט עקיזָאד יד ןיא

 טעברַא:רעטַאעט ןָא ןריטסיזקע וצ זַא ,רוציקב ןגָאז רימָאל ַאד .רענעייל

 בָאה גַאלשרָאפ סיקסװָאּפיל ןוא ,ןטכארט וליפַא טנָאקעג טשינ ךיא כָאה

 רָאנ רעבָא .טנעה עדייב טימ "ןּפַאכ , טלָאזעג ןייֿלַא םעד בילוצ ןיוש ךדיא
 זיכ ןכָאװ רַאּפ א קעװַא ןענעז סעיצַאשקַארטרעּפ עשישקַארּפ עצרוק יד
 ?ענ ךיז בָאה ךיא .טקאפ רענעעשעג ַא ןרָאװעג זיא טנעמעשזַאגנַא רעד

 :רָאפ יירד:ײװצ ַא ףיוא ןעוװעג ןיכ ךיא ...טלפייווצעג ,טלקאװעג ,טלקנײוװק

 +פנַא לעװ ךיא זַא ,ןיקסװָאּפיל טגָאזעג בָאה ךיא עכלעוו רָאנ ,ןעננולעטש

 ךיא לעװ ,ןטלַאהסיוא ןבָארּפ יד ?עוװ ךיא בוא ,ןוא עכָארּפ ַא ןופ ןפיופ
 ,רעריזירפ ןבילוצ ,רָאטיזיװקער ןבילוצ -- טקַא ןַא ןטימ ןיא ןפיולטנַא

 אקווד ןכירק ןוא טקַא ןטימ ןיא ןעמוקנײרַא טעװ סָאװ ,רעיושוצ א בילוצי

 .יר רעטשרע ןיא

 םענעטלַאהַאב א טימ ןזֹוק ,ןגײװש ,ןכרָאה טנעלפ יקסװָאקּפיפ = -
 לָאמנײא .עמערב עקיכעטש ענייז רעטנוא ןופ קילב:קזוח ןוא ?כיימש

 :רימ וצ רע טגָאז

 טײװ יז טציא עז ךיא .דיירפ רימ ןפַאשרַאפ תוקפס ערעיא עלַא --

 ,מע:ןב ןוא רעטיײוװ קַאסיא קירוצ ןרָאי פימ טכערעג ןעוועג ןענעז סע

 םזיטַאנַאפ רעײא טימ ןיולב זַא ,קידנרעכיזרַאפ ןוא ךייא ןגעװ קידנדעד
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 .געװ םעײנ ַא ןבײהנָא ןוא טייקכעלקריוװ יד ןרעקוצרעביא ןעגנולעג .ןָאק
 טלדגאהַאב טַארטסיגנַאמ ןיא טרעװ ן גיר ַא ס סָאװ ,זיא דַאז יד

 טציא זיב בָאה דיא .רעטַאעט:סקלָאפ ןרַאפ עידיסבוס ַא ןגעוו ענַארפ יד

 יד ןופ ?ײװ ,ךַאטּפָא ןלעיציפָא ןַא ךייא םימ ןכַאמ ןופ ןטלַאהעגּפָא ךימ

 2נַארַא: טשינ טלַאהעג עטניײלעגרַאפ יד ךייא ךיא ןָאק סעמַאנניא עטסעב
 ןַאד ,טקימטעטשַאב ןרעװ טעװ רעטַאעט םעד רַאפ עידיסבוס יד כיוא .ןריט

 .טקַארטנַאק םעד רעטנוא גָאט ןקיבלעז םעד רימ ןביירש

 :ןינע םעד ּפָא יצ ךיא רָאנ טשינ ןַא ,ןעזעגמורַא ןַאד דיז בָאה ךיא
 ;רעד ךימ בָאה ךיא ןוא ,טליאעג קרַאפש טשינ ךיוא ךיִז םָאה יקסװָאּפיל

 :םינַאמ , ,"עידיסבוס , ...ךייפ ןטימניא לפיש ןכַארבעצ ַא ףיוא יװ טליפ

 | .סעיצַאניכַאמ טימ סע טקעמש סעּפע -- "טארט

 םוצ קיורַא רַאפ ךיא זַא ,וועיק ןייק ןריפַארגעלעט .ריא זומ ןגרָאמ ---

 | | .טסוניוא טפלעה עטייװצ יד ןיוש זיא סע .ןָאזעס

 נָאר ןפיוא ?אנאקיסיווק , עפַאק ןיא רעגײזַא 12 ךיז ןפערט רימ ---
 .יקסװָאּפיל טגָאז --- טקעּפסָארּפ יקסוועיגרָאעג ןוא רענליוו

 .ןציז ןענופעג ןיוש םיא ןוא ןעמוקעג ךיא ןיכ 12 טקנוּפ

 רעקיטנייה רעד זופ םויחנרדפ ןפיוא זיא ""עידיסבוס ,, טקנוּפ רעד ---

 :ַאב ןינע רעד טעװ רענייז םעד יירד סנשסטעּפש -- רע טגָאז -- גנוציז

 ?ָאד ןטרַאװ טליװ ריא ...רעירפ זַא ,ןייז ןָאק סע .ןרעװ ןסָאלש

 ןיא ײדד ןוא ?עפַאק ןיא ןילַא העש יירד ןוש ךיא לעװ סָאװ --
 טנייה ןיוש טעװ םארגעלעפ יד .וועיק ןייק ןריפארגעלעט וצ ןיוש

 ;רעטניוו ןפיוא טנעמעשזַאגנַא ןַא ןָא ןביילכ ןָאק ךיא ןוא ןעמיקנָ טשינ

 .ייוװוצ בלַאה זיב טרַאװ ךיא :ָאזלַא .שטיוועילעוואס םואַאנ ,ןָאזעכ

 זא ןןינע ןצנַאג רעזדנוא רַאפ ריא טָאה ּפערעטניא קינײװ ױזַא ---

 | ?ןָאק ןיא ןלעטשניא טשינ ריא טליװ העש ןייא דךָאנ

 2יקכָאנ טעװ טַארטסיגַאמ רעד וצ ,קפוסמ קרַאמטש םתפ ןיב דיא ---

 .שטנווו רעיא ןעמ

 .ןגיווװ שענ ןוא קילב ןפרַאש ַא טימ ןעמונעגכרוד ךימ טָאה רע

 .רע טגָאז --- ?יירד זיכ ---

 .ךיא גָאז --- ײוװצ זיב :טכער ,וג --

 182802808 ןיא ?פיװ ןיא :רימ טגָאז !טנעז ריא סָאװ ןשקע ןַא --

 ?210848777 ףיוא טלפכעג
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 ;נמכַארפ טשינ סרעפיצ עקילָאצטכַא ןלפכ :טלכיימשעצ ריז בָאה ךיא

 עשינָאמענמ יד ףיֹוא ןרעמונ עלופטקעפע ענייז ןופ רענייא ןעוועג זיא קיד

 | .ןסנַאעס

 !ןגָאז רייא ךיא לעװ ---
 .ןענָאיליב ךכו דֵכ ןֹופ רעפיצ ַא ןפורעגנָא טָאה רע ןוא

 ?קיטכיר זיא'ס זַא ,ןזייוװַאב ריא סעװ יױזַאיװ ןוא ---

 !שלַאפ זיא'ס זַא ,רימ ריא טזײװַאב

 .טפיטשיילב ןוא דיּפַאּפ ןגיוב ַא ענעשעק ןופ טּפעלשעגסיױרַא טָאה רע

 ד ךיא ןיב יירד ןוא ײװצ ןשיװצ !טנכעראב ---

 .שטיוועלעוװַאס םואאנ ,ײװצ,יייווצ --- 

 ..ןעלפכ ןעמוגעג ךיז בָאה ךיא .עמַאק ןופ סיורַא זיא רע

 ?יא ןעיירד ןיא ןגיובעגנייא קידנציז ,ךיא רעה -- ?סע טלַאה יו ---

 .ןגיוב ןפקעדַאב ןרעפיצ םימ טכידעג ןרעב

 !יקסװָאּפיל :ּפָאק םעד ףיוא ביוה ךיא

 ךָאד זיא רעגײז רעד -- רע טגָאז -- ?טנכערַאב טשינ רָאנ --
 !4 בלַאה

 .טרָא ןופ ןעגנורּפשעגפיוא ןיב ךיא

 ןיא עידיסבוס יד !טשינ ריא טרָאפ וועיק ןייק ?ריא טילפ ןיהזװ ---

 :קילג ַא ,תועמשמ ,טָאה ריא !העש רעטוג ַא ןיא !בומ לזמ !טקיטעטשַאב

 סע .ןרילרַאֿפ טשינ רעמ טײצ ןייק רימָאל ןוא !יקסװערָאמ ,טנַאה עכעל

 ןפרַאה הנשה שאר יאצומ .הנשה שאר זיב געט עכעלטע ןבילברַאפ זיא

 !ןַאזעס םעד ןבײהנָא רימ

 ןטערטפיא ןלָאז ?קַאטקעּפס ןטשרע ןיא ןַא ,ןסָאלשַאכ טָאה רע
 :ענהַאס רע סָאה וצרעד .רעדילגפימ עטרישזַאגנַא;;שירפ יד ז י ו ? ב

 :שריה ץרפ :ןשזַאנַאסרעּפ ר י פ ףיוא ךיז טלַאה סָאװ ,קיטש ַא טגייפ
 :לַאמרעי ,אקסװַאּפיל רתסא ;טליּפשעג ןכַאה סע ."רעטצעל רעד , סנייב

 יי וי יקקלָאמ רַאטַאמַא רערעלוּפַאּפ ענליוו ןיא רעד ,ןַאמסײװ:אנ

 .יקסווער

 :ע2 ךיא .ןבַארּפ יד ןופ גנַאנ ןגעוו ןלייצרעד וצ קינײװ קנעדעג ךיא

 :סעיַאמ ריא טימ ןַאמסײװ:ַאנילָאמרעי טרינַָאּפמיא טָאה רימ זַא ,קנעד

 םגה ,ןַאש ריא ןופ טייקיפטכירפיוא רעקידנעגניװצַאכ ןוא ןעזסיוא ןשיטעפ

 -- ןעוענסיוא רימ טָאה סָאװ ,טקעלַאיד ריא טריקָאש רעיײז טָאה דימ

 .?שינעצסיטנא ,, ןוא "דליװ ,

 יי

 ט ש:4
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 סָאװ ,זירּפרויש ַא טײַאװרעד גנולעטשרָאפ רעד תעב טָאה ךימ רעבָא

 ךיא ןעװ ,"טסקאוו רעפעפ רעד, ווו רעטאעט ןופ טגָאירַאפ ךימ טלָאװ
 .ןעשעג טעװ סגיױזַא זַא ,רעירפ סײװ

 טשינ ?קַאטקעּפס ןרַאפ רימ לָאז ןעמ זַא ,ןסיוװ טזָאלעג בָאה ךיא
 ;ּפָא , --- ןעװעג זיירק ןיימ ןיא זיא סָאד לײװ ,ןרילוטַארג טשינ ,ןשטניוו
 ."ןרעװ ןעמ לָאז טיהעג

 ;טגָאז ןיא יקסוװָאּפיל ןײדַא זיא ,גנַאֿפנָא םוצ טיירג ןעוועג ןיב ךיא זַא
 ?ןששגיוװ ךייא ךיא געמ הבוש המיתחו המיתכ ַא ,רָאי טוג ַא --
 :;עס ַא טָאה רע .טשוקעצ ןוא ןעמונענפורַא קרַאטש דיז ןבָאה רימ

 ,עבָארעדרַאג רעד ןופ סױרַא זיא ןוא ןגיוא יד ןיא טקוקעגנירַא רימ עדניק

 רעה ,ןבײהנָא ןסייהו טלָאװעג ןוא עניב רעד ףיוא סױרַא ןיב דיא זַא
 קרַאטש סע טָאה ךימ .טדער ןוא גנַאהרָאפ ןרַאפ טייטש יקסווַאּפיל :ךיא
 קידנעיײז ,זַא ,טנָאמרעד ךיז בָאה דיא .ןלַאפרַאֿפ --- רעבָא ,ןסָארדרַאפ
 בָאקײשזד רעטמירַאב רעד זַא ,טרעהעג ךיא בָאה ,ןַאדנָאל ןיא לָאמַא
 ןרַאֿפ -- סע ריז טפור "סעשטיּפס , -- "תושרד , רדסכ טלַאה רעלדַא
 .עיצידַארט עקיזָאד יד ןָאטכָאנ יקסוװָאּפיל ךָאד געמ .גנַאהרָאפ

 זיא שיפא ןקיטנייה :םיוא ןזַא ,םעד ןופ ןביוהעגנָא טָאה יקסווָאּפיל
 ;ײנ רעד .ןרעסעבסיוא ליװ רע ןכלעװ ,תועט רעכעלסירדרַאפ  ַא ןַארַאפ
 5 ש י נ -- טגײה טליּפש יקסיוערָאמ םהרבא רעליּפשיוש רעטרישזַאגנַא
 םעד -- טרעײנ שיפַא רעד טעדלעמ סע יװ ,"ד " ןט צע 5, ם ע ד
  רעשיסיר רעד ףיוא טליּפשעג רע טָאה טניײה זיב לײװ ,די } ס ש ר ע
 ..ןדיי --- ןליּפש ןָא רע טבייה ןָא טנייה ןופ ;"םיוג; ןיולב -- עניב

 ןוא ,םערַאװ רעײז ןעמונעגפיוא ץיװ םעד טָאה לַאז ןיא םלוע רעד
 ,ליוװ ןיא טוג -- ןעװעג טלָאוװ ,"שטיּפסע רעד ךיז טקידנע םעד ףיוא זעװ
 -ובכל םלוע םעד טשטניװ רע זַא ,ןבעגעגוצ ךָאנ טָאה יקסװָאּפיל רעכָא
 סָארלא ןוא רָאי טנוזעג םונ א ,הֹבֹוט המיתחו הביתכ א הנשה שאר
 :עפס רעקַאמשעג טשינ ןופ סעּפע סימו טקעמשעג ןיוש טָאה סָאד ...סמוג
 ,ם ע ד ןופ "םעט , םעד ןליפרעד וצ ןזיװַאב טשינ בָאה ךיא רעבָא ,קיפיצ
 םעײנ םוצ שטנווקילג םעד ;ןגיוא יד ןיא רעטצניפ ןרָאװעשג זיא רימ יו
 ,*רעמַאעטסקלַאפ , ןצנַאג ןופ ,רימ ןופ ,, :טקידנערַאפ יקסװָאּפיל טָאה רָאי
 סרקנמ ןיא דעניוװנײיא עלַא ןופ ןוא דילגטימ ןובשח םעיינ רעזדנוא ןופ
 יװ רערעדנַא ןייק טשינ זיא סָאד יקסוװערָאמ ?ײװ ,סַאג ןעּפָאש ףיוא זיוה
 ..."ןֹוז ס'רקנמ ןימינב בשות רענליוו רעזדנוא
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 וע, םעד טָא טרעהרעד בָאה דיא זַא ,ןרָאװעג זיא רימ טימ סָאװ

 ובַאװש וצ ָאד ןענעז ר רע ט ר ע װ ...לײװ ,ןגָאז וצ רעװש רימ זיא

 וטיונ יד ןטסיופ עניימ | טליפרעד רעלבעטשכוב בָאה ךיא .רעלטימ

 ןפ"אופיורַא ןוא קרַאק ןראפ רע ד נג ע ש םעד ןעמענוצנַא טייקיד

 -טָאה עיצַאוטיס:ד ר ָא ? ד נ ע ? ןײמ ןופ טייקרעטיב יד .ןסילוק יד
 ?םיֹוא ןיפ ןקיטש ןביוהעגנ נָא ךימ בָאה  ךיא ןוא ,לעק ןיימ רעביא ןסָאנעצ

 וי א ס ע י װ ליפא ןריגַאער וצ טייקכעלנעמ ןייק רעבָא .גנונער
 ךיא ןֹוא ,ןביוהענפיוא ךיז טָאה גנַאהרָאֿפ רעד :טַאהעג טשינ ךיא כָאה

 רעד רַאפ .עניב יד ןטערטַאב וצ תוחוכ עַּלַא ןעמעננעמאזוצ םזומעג בָאה

 ,ןטנעמַאמ ערעדנַא עלַא ןטָארטענּפַא ןענעז ן 7 י פ ש :עכַאגפיוא םצע

 ...געווכנבעק ןיימ ףיוא ּפַאפע םעיינ ַא ןָא ביוה דיא סָאװ ,טקַאפ רעד וליפא
 ?תיֹונֹוצ זיא עכלעוו ,'"ריט ,, רעד ןופ לעװש יד ןטערטרעבירא }5 י ּפש

 ןטלַא ןיפ "ןוז רעקידנעקנעדיירפ, רעד ןרעוװ ,עשַאמײעיּפַאּפ ןופ טּפַאלקעג

 2וצ -- ןדײי זַא ,עירָאעט סדיחינןב ןײז ןגעק ןקיברַאפ טפמעק סָאװ "בר,

 רעד ףײא ןרעמ וצ ךיז ןרעהפיוא ןפרַאד --- תופידר עזנלדנע יד ביל

 זיא ,םיקמוא טקידערּפ סָאװ ,דיי רעגנוי רעטלַארטשעצ רעדנּפַא --- טלעוו

 ..תובשחמ ןיא םישוח עניימ עלַא רעביא רעשרעהניילַא רעד ןעוועג ןיוש

 ץֶלֲא ןוא 4 רעמונ סַאג ןעּפָאש ףיוא םינכש יד ,ידרָאלדנעל,, ,יקסוװָאּפיל

 ךיא ,עניב רעד ףיוא סױרַא ןיכ ךיא .ןדנוװשרַאפ ןיא םעלא םעד םורַא

 ןיא טלעװשעג בָאה ךיא ,טלַאטשעג רעקירעהעג רעד ןיא טבעלעג בָאה

 ןטשרע ןיימ טליּפשעג בָאה ריא .םעלבָארּפײןײבשריה רעד ןופ ןכיוה יד

 טנווַא םענעי בָאה ךיא עכלעוו ,ןעמַאמ ןיימ ןופ ןושל ןפיוא ?קַאטקעּפס

 ..ןצרַאה ןיימ ןבענ עקידעבעל ַא טליפרעד

 :נָאלּפעג טפָא ךיז טָאה רימ זַא ,דיא קנעדעג לקַאטקעּפס םענעי ןופ

 ...ןפיל יד ףיוא רעטרעוו יד טניילעג טכעלש ךיז ןבָאה רימ ,גנוצ יד טרעט

 ;ונעג וישקעבָא -- ,"ג 5 ָא פ ר ע ד, ןײק זַא ,רעכיז ןיב יא ,ןיימ דיא

 ןענעז סםָאוו ,עּפורש רעד ןופ עלַא יד זַא ;ןעוועג טשינ סע זיא --- ןעמ

 וצ דוסי ןפטסעפ א טַאהעג ןבָאה ,טנװָא םענעי טקילײטַאב ןעװעג טשינ

 2םקלָאפ ,, ןופ עיצקעריד יד טָאה דילנטימו םעײנ םעד זַא ,םעד ןגעװ ןדער
 ןיא טײג ַאד זַא ,גָאוװ ןוא | סָאמ רע דעי רעב יא טםריטידערקַא 'יירעטאעפ

 .ןיקסוװַאּפיל דצמ *קיטילָאּפ:רעטַאעפ רעפקישעג ַא

 עקידנרינימָאד יד רעטַאעט ןופ ןבעפ ןיא ןליּפש ןעגנוצַאשּפָא יד ָא

 -- ןֹוא "ד נעלגא ,"טוג) :טכערעג ךיז רַאפ זיא דצ רעדעי ןוא ,עלָאר

 יװ ,םעד ןופ קיגנעהּפָא ץלַא זיא סָאד -- "טרעו טשינרַאג , :טרעקרַאפ
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 ףיוא יװ ,גנַאל ױזַא ןָא טייג סָאד ןוא .דצ רענעי ןוא רעד טצַאש סע ױזַא

 ושירָאיטקַא ופ ת מ א רעד סױרַא לַארטש א טשינ טםיג רעפערב יד

 יר ןדניוושראפ ,ךיז טזײװַאב סָאד טָא ןעװ ,טנעמָאמ םעד ןיא ...ץילבפיוא

 דניירפטוא ;'"ליפמש:םידדצ , ןופ ,עגירטניא ןופ ,קיטילַאּפ ןופ סנפָאש

 ...רעמינּפ יד ףיוא קילג ןופ קורדסיוא טימ ןקוק דניירפ ,ןגײװש
 ןײז יַא ,ןדלַאמעג ןיקסװָאּפיל ךיא בָאה ?קַאטקעּפס ןטשרע ןכָאנ

 ןענעז -- םינכש יד -טימ ,ןטַאט ןיימ טימ ,שטנוומרָאי:ײנ ןטימ יישטיּפס,

 קרַאטש בָאה ךיא זַא ;ץלירג ר ע ט פ ַא ה ? ק ע ןימ ַאזַא רימ רַאפ
 ןוא ."ךיירגינעק, ןייז ןיא ןּפעלשנײרַא טזָאֿפעג ךיז בָאה ךיא קָאװ ,הפרח

 ןטכילפ עֶלַא ןופ רוטּפ ןיוש ךימ ךיא טלַאה שיִלַארָאמ זַא ,םיא ןרָאװ ךיא

 ןוא טבילרעד ןיא קסָאװ ,ןיימשרַאפ טשינ טעװ רע ביוא ,ןוא םיא יבנל

 ןלעה ַא ןיא ךיא לעװ ,רעטַאעט ןופ טפול רעד ןיא רַאבזַאלרעד טשינ סָאװ

 ןקַאהּפָא רעטַאעט ןייז וצ טײקירעהעגנָא ןיימ ןגרַאמירפ

 רעקידעכָאװ רעד וצ טיג סָאװ ,"ס ג, רענעי ןעשעג זיא ָאד רעבָא
 ?בעלרעייפ ןופ רופארעּפמעט יד גנומענרעטנוא:רעטאעט א ןופ ץנעטסיזקע

 ןוא ןעלכיימש ןוא ןטכיול ןָא טבייה םורַא ץלַא ןוא םורַא עלַא ןוא .,טייק
 | ...ךיז ןעיירפ



 "!יסעי יָאג יט דָא, ,זש |

 יד ּפיִסָא ןבעג וָצ ןסָאלשַאב- דיא בָאה .גנוריפפיוא רעטייווצ רעד וצ
 ךיא תעב ,טציא טשרע זַא ,ןייז החומ ןומ ךיא ."?ארשי עמש , םװָאמ
 ;עיּפ סווָאמיד זַא ,ןובשה ןרָאלק ַא ּפָא רימ יא ךיג ,תורוש יד טָא ביירש
 ןשינעצס ַא ןופ ;נושײדַאב יד עשיוװ םולוקירוק.ןשינעצס ןיימ ןיא טָאה עס
 לָאמ ןטירד םוצ ןיוש .:ס ע י צ י ד ַא ר ט ןופ ןעלצרָאװ טימ ּפַאטע
 ;אמלַאד -- 1907 ןיא .טקנוּפעדנעװ ןימ ַא ןבעל ןײמ. ןיא עסעיּפ יד זיא
 קורדנײא רעכעלסעגחַאפ טשינ רעד --- רעפעּפש רָאי 11 ,לָארטסַאג סװָאט
 ;קעּפס רעד -- םורַא םישדח 4 עּפַאנק ןיא --- טציא ןוא ןיקסװַאלסַאז ןופ
 .ןיקסוװַאּפיל יב לקַאט

 ירפ יד ןופ ןרוּפש יד ןגעלעג ןענעז גנופסייל רעשינעצס ןיימ ףיוא זַא

 ןוורּפ טשינ רָאנ טשינ ךיא לעװ ,טסנוק:עניב רעד ןופ םילודג יײװצ עקידרע
 רעד זַא ,ןטּפױהַאב וצ ןביולרעד רימ לי ךיא !טרעקרַאפ -- ןענעקייל

 דוסי רעד ,גנוכיירגרעד ןיימ ןיא טייקלופטרעוו רעד ןופ זייווַאב רעטסערג

 טנװָא םעד ןיב דיא סָאװ ,םעד ןיא טקעטש גנונעקרענַא רעקימורַא ןופ

 ןוא רערעל ןיימ טימ ןרעוװו טכײלגרַאפ ןענָאק ןופ סָאמ רעד זיב ןפקַאװרעד

 .טסגיק:עגיב רעשיריי רעד ןופ רעטסיימ ןסיורג ןטימ ךָאנרעד

 ;1 ָא רעד ןיולב ןעװעג ןענעז ענעי ןופ | ר ו ּפ ש יד רעבכָא
 ד -- זױלב ,ןיקסוװָאּפיל ײב גנלעטשרָאֿפ רעזדנוא ןופ ב ײ ה

 רעד ,5 5 ַא ה ג י א רעד ,ם ָא ר ט ש םצע רעד רעבָא ;לַאװק
 ;וה םוכס רעצנַאג רעד ןעװעג ןיא ;ןעושעג ןײלַא ר י* מס ןענעז -- שי

 ןופ לײז-עײפ רעצנַאג רעד ,םזישרַא ןופ סקעלּפמָאק רעצנַאג רעד ;םיש

 ןיפ ןבָארּפ יד טליפעגסיוא ןכַאה סָאװ ,רעטימעג עטליּפשעצ ערעזדנוא

 .לקַאטקעּפס ןטשרע ןפיוא גנַאהרָאפ ןטצעל ןזיב גוצמעטַא ןטשרע

 .םלוב ךיא קנעדעג רעמענלײטנָא יד יב רעמינּפ עטלַארטשעצ יד

 ןיא סעּפע טגָאזעג עבָארּפ רעטשרע רעד ןופ ףוס םוצ טָאה ןייטש םקעלַא
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 ;נוטסעמרַאפ יד ןענעז סיורג יוװ ןענַאטשרַאפ טנייה טָאה רע זַא ,ןיז םעד
 -- "שנַאה רעיא ןופ שוק ַא דיז טליװ .סע,,) ...טסנוק רעתמא ןופ ןעג
 עטעװעדַאהעגסױא ןַא ,ןַאמסײװגַאנילָאמרעי .(ןרעיוא יד ןיא רימ טגנילק
 ךיז טכוד לָאמ ןטשרע םעד ןַא ,ןָאטעג גָאז ַא טָאה ,רעטאעט ןטלַא ןיא

 ...טקידנערַאפ לענש וצ ריז טָאה עבָארּפ יד זַא ,ריא

 ;נַא ןצנַאג טימ ןבָארּפ עכעלטע רָאנ םורַא געט עצרוק ןיא בָאה ךיא

 ןיא ןיא רָאיטקַא רעשידי רעד ןַא ,טגָאזעג ןוא טגייצרעביא ךיז ?במַאס
 ןיא רעשיסור רעד יװ ָאװינ ןלערוטלוק ןרעכעה ַא ךס ַא ףיוא םינשכרוד

 2ַאב ןעמענ סנעמעװ ,ײּפעקּפרַאק, יד ָאטשינ ָאד ןענעז סע ...ץניוװַארּפי

 רערעסעב ַא זיא דנַאטשלטימ רעד רעבָא ,ךיז םורַא ץלַא ןטרָאד ןטכיול
 סנייא רעבָא .וטרָאד יװ ױזַא טשינ טקנירט ןעמ סָאװ ,םעד קנַאדַא ןיוש

 :ר ע פ ע ר -- טשינ ?יװ ןוא טשינ ןָאק רע :רָאיטקַא ןשידיי םעד טלעפ

 | | | | ר י סט

 :ינ םעד ןוא לַאנָאסרעּפ ןופ ?ײט ןקידרעירפ ןשיװצ דיישרעטנוא רעד

 שממ ןיקסוװָאּפל יב ןכָאװ עטשרע ענעי ןיא טעברַא יד טנעלפ ןטרישזַאגנַא

 סװָאלָאקַאס ןופ ,ע ג ע י .ןלײט עכײל:טשינ ײװצ ףיוא ן ט 5 ַא ּפ ש
 ;עי רעביא "ןלעגק וצ , ןפוא םעד ןגעק ןריטסעמָארּפ ןפָא ןגעלפ ''רדח,
 .ןטלַאהניא ענעגרָאברַאפ ''תורוש יד ןשיװצ ןופ,, ןכוז ןוא עקנעצס רעד

 ןבױהעגנָא רעמ ןילַא רעטייוו סָאװ ןכָארּפ יד ףיוא ןבָאה ןגעקַאד ייעניימ,,

 .ןעקנעד ,ןכוז ןוא ןפיטרַאפ דיז

 - ןרַאבגנַאג ןופ קרעװ יײר ַא טריפעגפיוא רימ ןבָאה ""?ארשי עמש , רָאנ

 סװעשַאביצרַא -- רעגאלש ןקיטלמעד םעד םכותב ,רַאוטרעּפערי ןשיסור
 רעקיבײא רעד , סװָאמיד ּפיסָא ,יטפַארק עתמא ,, סנידרָאג ,י"מכוזרעפייא

 . ןפיוא ַײָאה סָאװ ,ס נ י ד ר ָא ג -- ?עטַאנָאס:רעציירק יד , ."רערעדגַאװ

 יד טליּפשעג טָאה וָאלָאקַאס ."םָאנַאעקָא ַאז , :ןפורעג דיז שיּפַא ןשיסור
 ;ימָאד ןַא ,רָאלק ...רעקיזומ םעד ךיא .ןוא ,ןפלַא ןופ --- עלָאר עלַארטנעצ

 טשינ ןוא טוורּפענ טשינ ,טנָאקעג טשינ ךיא בָאה לקַאטקעּפס ןיא ןריג

 טָאה ךימ סָאװ ,סָאד רָאלק ךעלנייּפ ןרָאװעג זיא געט ענעי ןיא .טכַארטעג

 ןסױטשענּפָא ױזַא רעטעּפש רעטַאעט ןשידײ ןופ ןשינעטלעהרַאפ יד זיא
 טייטש סָאװ ,,?עיי צי ב מ ַא, ןופ רָאטקַאפ רעד :טפולי יד שמסרַאפ ןוא

 :ָאק ושיוװצ ןעגנויצַאב ןיא ,טעברַא רעד ןיא ןטנעמָאמ ערעדנַא עלַא רעכיא

 םורא ףמַאק רעגייטשסנבעל ןטלַא ןופ רענעגױצעגסױרַא ןא םעּפע ...ןגעל

 "ישש , ןיא "ישש , יו ןעזעגנָא רעמ ןיא "ריטפמ , ;הילע רערעסעב רעד
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 =גנע ,קידלּפעקנילק ױזַא ןענעז ייברעד סעיציבמַא יד ןוא ..."ישילש , יו
 ...תוכייש עּפַאנק ַאזַא םע טָאה "הרותה תאירק , םצע ןטימ ןוא קיצרַאה

 2נטסעומ רענעדײשַאב ,וליפא ,ןסעצָארּפ עשירעפעש יד ןיא ,ןבעל ןיא ךיוא

 :קעװַא ץלַא טרעװ רעטַאעפ ןופ טעברַא:גָאט רערעלוגער רעד ןיא --- ,קיד

 -- םעלַא רעביא טָארב ןוא טנערב סע ןוא ,טנורגרעטניה ןיא טקורעג
 | .עיציבמַא סנצעמע

 :צרעמש ןוא ףרַאש טליפרעד סע ךיא בָאה ןכָאװ ענעי ןיקסוװָאּפיל יב

 ןוא ,יי- רעטשרע רעד ןיא ןריפכיורַא ןביוהעגנָא ןענייטש בָאה ךיא .ךעל

 : ןוָאלא וקָאס דצמ ןטסעמָאהּפ עטספרַאש יד ףיוא ןסױטשעגנָא דיז ףכית

  ןדלָאמעג בָאה ךיא רעבָא ,ןעגנַאגרעד טשינ זיא טקילפנַאק םענעפָא ןייק וצ

 =עג ןיא ןעזנייא ןשירעסישזער ןיימ טיול ןלָאר לייט ךיא זַא ,ןיקכװַאּפיל

 ..ןעניפש -- ןליּפש ןזָאל ךיא לעװ ע כע 9 ט 1גנו י עֶלַא ןיא ,ןכיוװ

 ָאר ןוא ,לפש ך י א סָאװ ,םעד ףיוא ןרידנעטערּפ ןָאק װָאלָאקַאס

 ןכיגניא טָאה ווָאלָאקָאפ .רָאטקעריד םעד םולשַאב םעד רעביא ךיא זָאל
 מע ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד ןוא ,רעטַאעט סָאד ןזָאלרַאפ וצ ןסָאלשַאב

 טָאה רע .עיצַאופיס יד ןטכיױלַאב רָאטקעלּפער ַא טימ יו טָאה סָאװ ,דָאז

 רַאבגנַאג טלמעד םניטשנרעב ירנַא טלעטשעג סיפענעב:דײשּפָא ןייז וצ

 :לאדשי , ןפיר יז ןעמ טגעלפ טַאקַאלּפ ןשידיי ןפיוא) "ליאַארזיא , :קיטש

 רימ ןיא לָארגלטיפ יד טליּפשעג טָאה וװָאלָאקַאס .('טימעסיטנַא רעד עק

 םיכסמ בָאה ךיא .ריקנַאב ןטלַא ןופ לָאר ערַאכקנַאד רעײז יד טגיילעגרַא

 25 : ע צ רעד ןיא ןעניישרעד וצי הנוכ יד ןעוועג ךיוא זיא ָאד ...ןעועג

 *!הילע ערענעלק ַא , :ךיז רעטניה ךימ קידנשֿפַאה ,טלַאטשעג ר ע 5 ַא ר

 :ײטַאב טשינ דיז ?לכב "תוילע , ןיא ליּפש םעד טָא ןיא בָאה ךיא רעבָא

 "עיציבמַא  ןיימ ןגעװ יאדווא ,סיפענעב םוצ ,לַאפ ם ע ד ןיא ןוא טקיל

 | .טכַארפעג טשינ

 מַארקָאטסירַא ןגנוי ןשיװצ ענעצס ַא רָאפ טמוק טקַא ןטשרע ףוס ןיא

 טמענ עכעלטנגוי ןופ עינַאּפמָאק רערעסערג ַא ןיא .ריקנַאב ןטלַא םעד ןוא |
 ךולק ןשיטסיכרַאנָאמ ןיפ ןרעטײװרשד וצ עיסימ יד ךיז ףיוא גנוי רעד

 2ָאמ רעגנוי רעד םיא טרעדָאפ ,ריז טזײװַאב רע ןעװ ןוא ,ןדיי ןטלַא םעד

 סָאד ןזָאלרַאפ וצ --- םורַא ןעטעלַא טימ ךַאמּפָא ןטיופ --- ףיוא טסיכרַאנ

 ןֿפלַא םייב סױרַא רעגנוי רעד טמענ ןַאד ...ךיז טגַאזטנַא רעטכַא רעד .זיוה

 :רַאֿפ רעד .טוה:רעדניליצ ןײז ּפָארַא פרעיילש ןוא טנַאה ןופ ןקעטש ןײז

 | .טלַאפ גנאה
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 םקַא -עד ןַא ,ױזַא םיובעגסיוא ךייא יב זיא ענעצס עצנַאג יד --

 :ָאקַאכ וצ טגָאזעג ךיִא בָאה --- טנעצקַא 2םולש ןייק ,ףוס ןייק טשינ טָאה

 ,יִשזעַר רעד ןיא ןײרַא ךימ שימ ךיא סָאװ רימ טקידלושטנַא  ...ןווָאל

 זַא ,םעד ןיא טריסערעטגיארַאפ ןיב ןוא ענעצסיסו לש יד ליּפש ךיא "ועבַא

 .קורדנייא ןַא ןזָאלרעביא לָאז טקַא רעד

 מַאה ,רימ רַאפ "טקעפע , ןַא ןלעוּפסױא לו ךיא זַא ,טגײצהעביא

 א ,םירש ןייא ןייק ןַא ,ןדלָאמענ ןוא טרַאּפשעגנײא ךיז רעסישזער רעד

 ַאמ טשינ רעטלַא רעד ַאד ןַאק םוח:רעדניליצ םעד ןבייהפיוא יו רעס
 רע יז םעד ךָאנ רעכָא ,ןָאט -טשינרָאג רעמ ףרַאד רעטלַא רעד ---

 יד ףייא ןננוי םעד ןבייהפיוא ןשסיכרַאנַאמ הדע יד ףרַאד ,טגדיוװשרַאפ
 ן ַא ד-- ןיא ,ריוז רעד ןיא ןפרַאװ םיא *!טַאװיװ, :ןפורסיוא טימ ,,טנעה
 !גנ ַא ה רָא פ רער ד סי ג

 םשינ םינימ עכעלטע ןכַאה םיא םורא עלַא ייס ,רעסישזער רעֶד ייפ

 א גנורעדַאפ ןײמ לײװ ,ײז ןופ לי װ די א ס ָא װ ןפירגַאב
 | ןווָאלָאקָאס רַאפ ענעצס עלופטקעפע ןַא ןעוועג ךָאד

 ט ק ַא םעד ןביוח-עד וצ הנוכ ַא ןלַאפניײא ןַאק ןשטנעמ יא זַא ןוא

 םענעי ןיכ ,תועמשמ ,זיא סנױזַא ,"עיציבמַא , רענעגייא ןייז וצ ךוּפיהֿכ

 .ןרַאװעג טרעהעג טשינ רעפערב עשידיי יד ףיוא לַאפ

 ןיא טקא רעד .גַאלשרָאפ ןיימ טימ ןעוועג םיכסמ טָאה ווָאלַאקָאס -

 .ןרָאפעגקעװַא ענליװ ןופ רע זיא ןכיגניא ,"קַאנק, ַא טימ ךהוד

* 

 ןיא ךיי ןבכָאה ,רעפענמוא רעבמעטּפעס ןשימ ןיא ןיוש ,ןכָאװ ענעי ּוצו

 :פעטניא רעשידיי רעד ןופ רעײטשרַָאפ עקידנריפ ייר ַא טלמַאזרַאפ ענליוו

 יװ ,זשטייד יד טימ ןבילבעג ןעוועג ןענעז סָאװ ,יד ןופ -- זײװלײט ,ץנעג

 עײנ יזיװַאב דיז ןֿבַאה סע .דאכאש חמצ רָאטקָאד ,יקסדָאגיװ רָאטקָאד

 :עג ןיא רעלוּפָאּפ רעײז .קיפסיצילכוּפ ,רוטַארעטיל רעד ןיא ןעגנוצָארּפש
 :יצ רעד ןיא קיטיירפ ןדעי ןענַאטעילעפ סעמעוװו ,ששיװַאנָאלּפַאק ןד ןרָאװ

 ןופ טשינ רועיש עיצַאטוּפער ַא ןפַאשַאב םיא ןבָאה "סעיינ עטצעל, גנוט

 | יי ."םכילע:םולש םעיײג, א

  טשינ ןענעז טכניק רעד ןיא ןַא ,ןקרעמַאב קידנעײנײבהַאפ רימָאל

 2! יא ןסעטנַאװהעס ,ןריּפפקעש ןופ םענַאקפײא ??עטיײװצ ,, ןייק אצמסנב
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 גוצטםעטַא ןטשרע ןופ יז םָאה ,סיורג גנוניישרעד עיינ  ַא זיא .ןכיילג סרע

 וצ קשח ןבָא ה ןענַאק ןטוּפיליל ,ןעײמגיּפ זיולב ןוא ,טלַאטשעג ןגייא ריא

 .עגייה "רעטיײװצ, א יװ ןטליג ןוא טנַאניג ןקידרעירפ א "ןענַאמרעד,

 ,טסינָאמעילעפ רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעועג ןזיא ששיוװָאנַאלּפַאק ןד
 ;עפ עכעלטע רָאנ רעבָא .ץפיז ןוא ץיוז ןשידי טימ ןעּפ רעטכייל ַא טימ

 .ןרזחוצרעכיא -- ןבױהעגנָא ןוא טּפעשעגסיױא ךיז רע טָאה ןענָאטעיל

 א טכַאמ םָאװ ,םעד ןופ ןּפָארט ןייק טַאהעג טשינ רע טָאה ,םעד רעסיוא

 סָאװ ,יד זיא ייקיסאלק,, ןופ טפַאשנגײא עמשרע יד .טפַאהרעיוד -- קרעװ
 טָאמ -עכײלג רעד ןיא ןיא רעטכיד ןופ גוצ:םעטָא רעדעי ,דליב םעדשי

 .רעפנזײטרַאי ןופ ָאכע ןַא ןוא טעטילַאוטקַא רעקידנגָאלש' ןופ ווימַאמ א

 ,קנַאדעג רעשיּפָאזָאליפ ןייז סָאמ רעקיבלעז רעד ןיא טנער רעקיסַאלק םעד

 ןקידנפיול ןופ ןיטָאס רעד ןוא ,רעטרעדנוהחָאי ןטונימ ןופ טכַאמ סָאװ

 א ,ןָאטעילעפ ַא .קרעװ סָאד ןביירש וצ ןסיוטשעג םיא טָאה סָאװ ,גָאש

 ןײז רע נעמ -- 'ויטָאמ רעלעוטקַא רעד ווװ ,דיל ַא ,עלעװַאנ ַא ,ייסע

 -- עיצָאמע רעטסמיט טימ ןֹוא טפַאשרעטסיײימ טימ טבַארבעגכױרַא

 ןנעװ ןליפ ןוא ןפכארט וצ טשינ טגניווצ ןוא טלַאהניא םעד סיוא טּפעש

 :עמַאװצ ּפָא טברַאטש ןוא טקלעװרַאֿפ ,,טפנוקוצ ןוא טײהנעגנַאגרַאֿפ

 ...שדוח .,ךָאװ ,גָאט ןֹופ וויפָאס ןוא םערעטניא ןטימ

 רַאפ טייקכעלקריװ רענליוו ןופ טנעמוקַאד ַא זיא שטיװַָאנַאלּפַאק ןד

 עגעי ןיא .שטנעמ רעשידיי רעקיצרַאה א ןעװעג רע זיא וצרעד .ןרָאי ענעי

 סעּפע ןענעז יז זַא ,קורחנייא םעד טכַאמעג ןעניושירַאּפ ךסי ַא ןבָאה ןכַאװ

 ץעגרע ןופ םניװןטשרע םײב ןוא ,'| ד יז ַא ז ע ס, ןופ ּפיט ןמ אזַא

 .ןָאזעס ןכָאנ דגב ַא יװ ןופסיוא םייקשידי רעײז ײז ןלעװ

 רענייא ןרָאװעג ןרָאי עקידרעפייוו יד זיא רעכלעוו ,דַאבַאש רָאטקָאד
 :ַאטסיז ןופ) ענליוװ ןיא סנַאסענער ןשידיי ןופ ןלײז עטסעפ עמַאס יד ןופ

 ןייז ןופ טייקיטעט יד םיא ןבענ ןעװעג זיא םענרַאפ ןוא טײקיגָאװ רעשיר
 יװ ןעזענסיוא םישדח ענעי ןיא טָאה ,(ךריירנײװ סקַאמ רָאטקַאד ,םעדיײיא
 2ַאנ טשינ ױזַא :ּפָאק סנרעדנַא ןַא ןופ קורַאּפ ַא טימ דנב ןרמערפ ַא ןיא
 ,"חמצ, ןעמָאנ רעד ןעגנולקעג טלמעד טָאה טכירעגמוא ןוא דעלריפ

 ;עג טאה סָאװ ,בשות רענליוו ןטלַא ןדעי רַאפ ,"דַאבַאש חמצ רָאטקָאד
 -ַאבאש רָאטקָאד ,ןטמירַאב -- ענליוװ ןיא ,ןרעלוּפָאּפ םעד זַא ,טכוװ

 .."ׂש טיװָא פיס ָא יע פָא מ י ט, :ןעמ טפור
 ףיא ןיא דנַאלסור ןופ ענערָאפעגנָא ,ןשטנעמ יד טָא ןופ ןָאפ ןפיוא
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 ;סיוא ףרַאש ריז ןכָאה ,ןרָאי;עיצַאּפוקָא ערעשצניפ יד ןופ ענעבילבעגרעב

 !עפאי ביל ןוא רעפייוו ,רענינ ,יקסנַא :ןטלַאטשעג ריפ ,יירד טלייטעג

 ןיא ןוא ,ענליװ ןיק ןעמוקעג טשרָאקַא טלמעד ןענעז ריפ עלַא

 --- ,רעפסַאמַא:רוטלוק רעד ןיא :ןענָאטַאב ךעלטייד רימָאל -- טפול רעד

 רַאפ יז ןופ רעדעי ןוא עלַא יז ןבָאה ,ענליוו ןיא 5שרעהעג טָאה סָאװ

 רעד ןרעװ טלצרָאװרַאֿפ ףיט ןומ סע ןכלעװ ןיא ,ןדָאב ַא טקיפרעד דיז

 | לבוא ןכייר ןופ םיווב

 עשיסור יד ,שיסור ןדער טרעהעגפיוא טָאה עכַאמ:ןטנעגילעטניא יד

 :רַאפ א ןגעלעג ןיא (!רעטַאעט:טערקנַאק) טסנוק ,רוטלוק ,רוטַארעטיל

 2יה עטרעמוקרַאפ יד ןיא ןוא ןסַאג ענעברָאטשעגסױא יד ףיוא עפקלעוװ

 2ַאב טשינ דָאנ ןענעז ןטרעװ ערעדנַא ןייק ןוא ,ןשטנעמ עשידיי ןופ זעמ

 רעד ס'עכהל ,טסַאהרַאפ יא ,דמערפ יא ןעװעג זיא ששייד .ןרָאװעג ןפַאש

 .ֿלַאפורב סווָאנאמוט זַאינק טימ ךײל;הַאפ ןיא --- "רעלַאהעביל, ךרעל

 ןטרעװ עיײנ ןפַאש וצ ןזיירק עסיוועג ןופ ןווורּפ יד ֹוצ --- גנויצַאב:טעש

 יה | .פסנוק רעשידיי ןופ

 סי גו נ ע : ןעװעג זיא יצ ,ןריזילַאנַא וצ קיטכיוװ טשינ זיא ָאד

 29 ײב ןעגנוריפפוא עכעלפע דךָאנ זַא ,ךיא געמ ןגָאז רעכָא ,וצרעד תוד

 ןַא ןופ עיצַאטוּפער עדילָאס א טַאהעג טָאטש ןיא ךיא בָאה ןיקכװָאּפ

 :ַאעט "ןרעסעב, ןופ ןבַאנפיוא רַאפ ייס תונשה םימ רעלטסניק ןטסנרחע

 רעד ףיוא רוטלוק רעכעלטלעװ ןופ י""תוחכדה תרשע , יד רַאפ/ ייס ,רעש

 ...סַאג רעשידיי

 ;םיוא טזומעג טציא טָאה ןרעטייוו טימ טפַאשטנַאקַאב עקילָאמַא ןיימ
 ותעשכב ןיפ דעלדמעז ןגעלעג ןענעז ןצרַאה ןיא .ןּפסָאנק עײנ ןזָאל ןוא ןעילב

 עמשרע יד ,?זיירק סעזיאמחעג ,1912 קסנימ) ןקיטײװ ענעגנולשעגּפָארַא

 :עּפ ןקיטציא ןופ ןבַאנפיוא יד רעבָא ,("ןעמוטש ,, ןטימ טפַאשטנַאקַאב

 :ַאק ןלָאז םימעט עכעלנעזרעּפ זַא ,קיגַאװ ןוא סיורג וצ ןעוװעג ןענעז דַאיד

 ..ןרעטשעצ סע ועג

 ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא ןיא רעטייוו :טרּפ רעקיטכיװ ַא ייברעד
 טימ פָאה סָאװ ,רעד ןעועג ןטײקכעלנעזרעּפ עקידנריפ ענעפורעגנָא יד
 ;יםור ײעד וצ ןגױצַאב יז ('"האנש , :ןגָאז וצ טשינ) עינָאריא רענעפָא

 סָאד ...ערעדנַא יד ןופ טײקירעהעגנַארוטלוק רעשיסור ,גנומַאטשּפָא רעש
 עדיײב ןענעז רימ :ןיקסאנַא וצ ןוא רימ וצ ןגױצַאב ?עיצעּפכ ךיז טָאהי

 רעשיסיר ַא רע :רעוטײרוטלק ע ש י ס וו ר עטליההַאפמיא ןעװועג
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 טדערעג ךיז ןשיווצ ןבָאה רימ !רָאיטקַא רעשיסור ַא -- ךיא ,טַארעטי
 ;קריװ דעשסור רענערָאלרַאפ רעד דָאנ טפַאשקנעב ןיימ ןיא .שיסור זיולב
 :עס, :ןדערסױרַא גונעת ,ןטלּפָאפ ,אמתסמ ,א טימ ךיא געלפ .טייקבעל
 סע ןעמ טנעלפ םורַא .ןיקסגנַא וצ קידנדנעוװ ךיז ,?ששיװָאמיקַא ןָאימ
 טגעלפ רעטײװ ןיולב ...טייקכעלדנעטשרַאפײטסבלעז ַא יװ ןעמענפיוא
 לָאמ ןייא ןוא ...עינָאריא רענעּפָא טימ ןקילב זדנוא ףיוא ןפרַאװ רדסכ

 יי ...זָאה םעד ןסָאשרעד -- רע טָאה

 :יסור ןיפ ןעגנוזעלרַאפ שימ טסעג עניימ ןייז הנחמ טפָא געלט ךיא

 ןעמ ?טשינ --- יצ ?ןבָאה וצ טפרַאדעג רעגינ סע טָאה יצ .קיסַאלק רעש

 ;לָאק ןוא ןיקשוּפ ..."סיב, :ןגָאז טייקכעלפעה סיוא ןוא ןרירָאלּפַא טגעלפ

 ןעועג -- שינעקוּפוצ ףיוא ןרעטיײװ --- ךָאד ןענעז וװָאטנָאמרעל ןוא ווָאצ
 !רע ט כיד ע ת טא

 ןבירשעגנָא ןיא יז ."ַאדװַארּפ , :עדַאלַאב עראברעדנווו סיָאטסלָאט  יעס
 ןרעפ רעטשירע ריא ןוא (דיל:רָאלקלָאפ) "ַאניליב ,, רעטלַא ןַא ןופ ?יטס ןיא

 =ןַאקשוטַאמ:ַאדװַארּפ יס עי יָא ג י ס ד ָא/ :טגנילק

 :קעלַא טנעײלעגרַאֿפ ןוַאלּפַא ןעמערַאװ ַא ךָאנ ךיא כָאה לָאמנײא

 ת מ א -- ןעמַאמ רעד וצ ןעמוק סָאװ ,רעדירב ןביז ןגעו השעמ ַא
 ןגעוו המחלמ יַא ןריפרַאמ ןוא ןטייז ןביז .עריא ןעעזרעד ,ןטנַאק ןבכיז ןופ

 ' ?טבכערעג ײז ןופ זיא רעװ :ריא

 :יװ רָאנ ...ןלאווקעג טָאה יקס---גַא ,שקיצטנַא ןענעז טסעג עניימ עלַא

 יד טימ קידנעמענמורַא ,ןּפיל יד ףיוא לכיימש ַא טיִמ ןסעזעג ןיא רעפ
 זוַאלּפַא רעד זַא ןֹוא ,ינק רערעדנַא רעד ףיוא רענײא עטגײלרַאפ יד טנעה

 | :טנעצקַא ןטסדנימ ןָא קיאוה רע טגָאז ,טקיטשעגנייא ךיז טָאה

 יונעג טשינ סיוװ יקסװערָאמ זַא ,ןָאיסערקסיד ַא ךיז טעוװ דיא ---
 | -=- ?יסעי יָאנ יט דָא , :טסייה סָאװ

 | .יקס---גַא ןביױהעגנָא טָאה -- ןגָאז םיא דיא לעװ --

 רעטייוװ ךיז טָאה --- !שטימיקַא ןָאימעס ,סע טײג םעד ןיא טשינ --

 ,םעד ןיא םײג סע :סקוװ ןקנַאלש ןצנַאג ןײז ןיא טרָא ןופ ןביוהעגפיוא

 -- עניכ רעד ןופ ,גארטרָאפ ןופ ,טרָאװ ןופ זָאושריװ ַא זיא יקסװערָאמ
 עמ ןוא .ןעמַאמ ןייז טגָאזעג ןַאד סע כָאה דיא ןוא ,רָאי 10 ןיוש ךיא סײוװ
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 ןבָאה רימ עכלעװ ,ןעגנורעטישרעד  עלַא .ךָאנ סָאװ .,ןרעױדַאב ףיש ףרַאד
 טנײה רע טקעטש ,ןפימענסיוא טשינ טָאה רע סָאװ ןוא טכעלעגחעביא
 ליװ ןֹוא רוטלוק סנירָאװוס ןטלַא םעד ןיא קירוצ רָאי ןעצ טימ יװ ױזַא
 משינ רעמ רעהעג דיירפ ןוא רערט ןוא ץפיז רעדעי ןייז זַא ,ןפײרגַאב טשינ
 םָאװ ,ןובשח ןייק ּפָא טשינ ךיז טיג רע .ןּפַאע עקידרעירפ עגיײז ןיא םיא
 ;עז רימ זָאלגהָאז יװ ןטכַארט וצי אחומ ַא טשּפ זיא םע .טרַאװ םיא ףיוא
 זיא סע .רענוד ַא ןֹופ עגעפַארטעג יװ ױזַא ןציז ןבילבעג ןענעז עלַא ...ןענ
 .ןגײװש ןרעווש ןופ ןטונימ עגנַאל קעווַא

 ריס יצ ןעגנַאגעגוצ זיא ,טרָא ןופפ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה יקס---גא
 :טנַאזעג ליטש ןוא

 ריא טוומ ןַא טנייה ןופ דעכָא ,יקסוערָאמ ,טליוװ ריא סָאװ טדער -- 
 ..שיסור ענליו ןיא ןדער וצ ןָא טשינ ןייטש ןדייב זדנוא זַא ,ןייטשרַאפ

 2עצ ן'א ןעמונעגמורַא ןרעטייוו טימ ךיז רימ ןבָאה ךיז ןרייש םייב)
 ...לָאמי ןטצעל םיצ טשינ רעבָא |{ ש ר ע םֹוצ -- משיק

 :ענקעװַא  בָאה ךיא ."ןעמוטש םעד , טריפעגפיוא רימ ןבָאה ןכיגניא

 :ינעצס רעפהַאש ןופ ?קַאטקעּפס א ןפַאשַאב ֹוצ תוחוכ עניימו עֶלַא םגייק
 2ַאק ,"ַאיסַא, -- ַאקסװָאּפיל ,?רעדנַאסקעלַא, -- ןייטש .עיסערּפסקע עש

 (ףסוי) שאח ןוא "ביל 'ר ןתוחמ,,-- ןעמַאק ַאיסָא ,"רעטָאפ, רעד--שיד
 ךיא .ןטלאטשעג עקיטכערּפ ןפַאשַאב ןבָאה '"רעטעפ ןעמוטש םעד,
 ןלַאמוצסיוא עכַאנפיוא ןַא טלעטשעג ךיז ןוא ""דניירפ, םעד טליּפשעג כָאה
 ןיא סָאד .ד ב ח מס ןופ סערטרַאּפ ןשיטנעטיוא םעד עניב רעד ףיוא
 טשינ סע ןָאק ש י רעשירעלטסניק ןייק ןוא ,עבַאגפיוא עקישטילג  ַא
 טםרעדניה עֶלַא ףיוא ןרָאװעג טכיײרגרשד וליפא ןיא ליצ רעד בוא ,ןײז

 םוצ םרעהעג סע :(ןעשעג ,רימ טכוד ,לַאפ םעד ןיא זיא סע יװ) טנעצָארּפ

 ,קי 5 ַא מ ע ? ב ַא ר פ ןופ ךֹוּפיה רעד זיא ןוא ?םעיצַאסנעפ , ?קיצ
 .קרעווטסנוק ןדעי ןופ עבפ יד ןיא עכלעוו

 + ןפיוא 'י?כיימש ןכעלקילג, א טַאהשג ,טסנַארעג ןעמעלַא טָאה רעשייוו

 = 1 8 8 ליתוצ ןעװעג רוטַאנ ןײז ןופ טנורג ןיא זיא רע רעבָא ,םינּפ
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 ָאומעס
 ר קסצנַא שטיו וָאמו קַא ן טא



 ערב סיקסווָאּפיל ףיוא גנופסייל עקיזָאד יר זַא ,ןעניימ ןענָאק יצ ד ע ק
 ןופ .ןעמזַאּפס ...יד ןופ ענײא ןעושג ןיא סָאד :"שסנוק, -- ןיא רעט
 :רעד וצ זײװנשנעמַאס ריז ןשינעלּפַאצ ערעײז ןיא ןעמזינַאנרָא:רעלטסניק

 .ןֿפַאש ןשירעלטסניק םוצ ןרעטנעענ

 :םא קד ןבױהעגנָא ענליװ ןזָאלרַאפ סווָאלָאקָאס דָאנ טָאה יקסװָאּטיל

 ףוס ר"על ןוא ,ףוצרּפ ןשירָאטקעריד ןייז ןזײװַאב וצ רעפרַאש ןוא רעט

 ןליּפש טלָאװעג םָאה רע .קיירטש ַא ןדלָאמעג עּפורט יד טָאה רעבמעװָאנ

 טלָאצ רע תויח ,ןכַאטשימ םע לעוו ךיא זַא ,חוטב ,עלההּפשמ ןיז טימ

 ןגעק ןײג וצ םגָאזעגּפָא ךיז בָאה ךיא רעבָא .טלאהעג ןיימ ךעלטקניּפ .רימ

 ;עגביילג ןופ טכַארכעגסױרַא שממ םיא טָאה .סָאד .ויטקעלָאק ןופ ןליוװ

 .מכי וו

 עכעלטע יד טימ ךיד טדניב סָאװ ?סיעכחל ןוש רימ טפײג וד --

 ?ריטקַאפונַאמ וצ וד יװ תוכייש ַאזַא רעטַאעט וצ ןבָאה סָאוװ ,ךעלנגיי

 ןופ ?ײפ ַא ,דילגמימ ןײז ןיכ ךיא ,ויטקעלָאק םוצ רעהעג ךיא ---

 ןענעז ריד ןגעק סעיזנעטערּפ ערעײז זַא ,ןעמעננָא לעוװ ךיא ביוא .םיא

 ,ןעלדנַאהוצרעטנוא ײז טימ ןעמענ ךיז ףיוא ךיא ןָאק ,עטקיטכעדַאב טשינ
 { ג ע ? טסעשז ןֹוא טירש ןײא ןײק רעבָא ,ןטעב ךימ טסעװ וד ביוא
 .ןכַאמ שינ ךיא לעוװ יז

 !ןטשינרָאג ,ךעלגנייגקיש ,ןעגנוי:דָאב דָאד ןענעז יײז ---

 .טנייה ןגעלָאק:רַאפ ענײמ ,ןטכענ ןרָאינטרַאּפ עניימ ןענעז יז ---|

 :תינשהו ,ןסיוועג ןופ ?לכ ןדעי ןגעק ,סואימ -- תישאה זיא ײז ןנעק ןײג

 יד .רַאפעג רעסיוא טשינ ןיא שיטקַארּפ טשינ סע ןיא טייצ רעזדני ןיא

 .ןבעל רימ טיײצ ַא רַאפ סָאוװ ןיא ןפיירגַאב טשינ טסליוז

 ךיא :נָאפ ןדעי סמערוטש ןוא רענייטש טימ ןטָאשעג טָאה טײצ יד

 ןרָאװעג ןענעז ןעגנולעטשרָאפ יד ןדנעטשמוא עכלעװ יײב טשינ קנעדעג

 ןיא .(?ָאטעג םעיינ, ןופ :טנייש רימ) עבַארּפ ַא קנעדעג ךיא .טצעזעגרַאפ

 .םנַאה ןיא גנוטײצ ַא טימ רעצימע עניב רעד ףיוא ןײרַא טילפ טקַא ןטימ

 .רע טיירש !"ןילרעב ןופ עמַארגעלעט:ַארטסקע זא,

 ,ירש ןוא גנוטיצ יד טנַאה ןייז ןופ סײהַא ךיױא סייר) החיצר אלמ

 .קיטילָאּפ בילוצ עבָארּפ יד ןסייררעביא ןזָאלרעד טשינ לעװ ךיא זַא

 סָאװ רעכיא טנעײל ריא ?"קיטילָאמש , -- "קיטילַאּפ , רעקָאװ --

 .םייטש ןטרַאד
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 .רעשייווצ רעד םלעהליוו טריקידבַא טָאה סע

 קריצ ןיפ סױרַא ןיב ךיא .ןפָאלעצ ךיז עלַא ןענעז עבָארּפ רעד ןופ

 .סַאג ןפיוא

 ןופ ןינב רעד זַא ,ןזיװעגסיוא ךיז טָאה רימו ;טלוב ץנַאנ קנעדעג דיא
 עֶלַא ףיוא רעטצנעפ יד .טמירקעגסיוא טייטש קריצ ןגעקטנַא טכירעג:זיירק
 ...ןגיוא עניימ וצ לעלַארַאּפ טשינ ןענעז ןקָאטש



 ןסיוועג ןופ רעביפ ןיא .ש

 "!עיצולָאװעד ,

 .ןטַאלומסָאפ רקיע עריא ןופ ײװצ ןיא ןטכַארטנײרַא ָאד דיז רימָאל

 ?רַאפ | גיוועג ץלַא ;ףמַאק םעד ןיא ןָאק טַאירַאטעלַאדּפ רעד , .א
 לרַאק מ :גָאזעג טָאה סָאד -- 'ןטײק ענייז יװ רעמ טשינ רע ןַאק ןריל

 .םקרָאמ

 עלַא טּפַאזעגנײא טָאה סָאװ ,רענעי זיולב ןייז ןָאק טסינומָאק ַא ,, .ב

 טָאה סָאד -- "רוטלוק רעכעלשטנעמ רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד ןוא ןפרעוװ

 .םנרָאװעג ןינעל

 ןבָאה סָאװ ,ן ע 2ָא י לי מ יד -- ןפַאמ יד ןבָאה דנַאלסור ןיא

 :עג טשינ תמאכ -- ןרעטלוש עץערעײז ףיוא ןגָארפע;גסױא עיצולַאװער יד

 .טגָאטרַאֿפ ט ש י 2 ר ַָא ג ןבָאה ײז לײװ .ןרילרַאֿפ וצ כָאװ טַאה

 :קריוו רעכעקגעטלַא רעד ןופ גנולגיּפשּפָא עּפַאנק וצ ַא זיא סָאד ..."ןטייק,,

 טשינ ןָאק טפיל ןָא ןעמעטָא) טעּפישועג טָאה סע רעכלעוו ןיא ,טייקכעל

 .רעירָאפעלָארּפ ןוא רעיוּפ רעשיסור רעד (!האירב ַא
 .ש יג ר עט צ נג י םפ טַאהעג טָאה דנַאלסור ןיא שטנעמנסַאמ רעד

 == ישינרעטצניפ ןופ טכַאמ יד ,, :עידענַארט:םירעיוּפ סיָאטסלַאט וועל ןוא

 ...עיצולָאװער רעד זיב "ןבעל , ןשיסור ןופ דפיב סָאד זיא קָאד טָא

 :סלָאט וועל, ןעמַאנ םעד תורוש ערעזדנוא ןיא סױרַא ןריפ רימ זַא

 רַאפ טָאה דנַאלסור זא ,טקאפ םעד ןעזרַאפ טשינ ךָאד רימ ןענָאק ,"יָאט

 :עז עכלעװ ,רושלוק ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל ןופ ןטרעװ עלַאסָאלַאק טגָאמ

 א רעקלעפ ערעדנַא ןופ קרעוװ יד ןופ ןענַאטשעגּפָא טשינ רַאנ טשינ ןענ

 ר רעד ..ןגיטשעגרעבירַא טפָא רשפא ערעדנַא ענעי ןענעז רָאנ ,רעדנעל

 יבָאה -- ןיקָאפ ,רעצלעג ,ַאיַאקסניסעשעק ,װעליגַאיד -- טעלַאב רעשיס

 ןופ דַאז ןייק ןיא םענייק ןַאד ןיִכ טָאה רעכלעװ ,זירַאּפ טרעבָארעד שממ

 רענַאלימ ןיא טָאה ןיּפַאילַאש רָאדָאעט .ןעמונעגפיוא טשיו דמערפ רעד

 :ַאמַאלעמ יד תולעּפתה ןיא טכַארבעגנרַא ?ַאלַאקס ַאל , רעטַאעמ-ו רעּפָא
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 ןרָאטיזַאּפמָאק רענעילַאטיא ןופ קרעװ יד קידנעגניז ,עילַאטיא ןופ ןענ

 יי | .(יניססָאר ,ידרעװ ,ָאטיָאב)
 יצ טרעהעג טָאה סָאװ ,רצוא ןַא ןעוועג זיא רומלוק עצנַאג ידו רעכָא

 ךיוא יײז ןשיווצ ,ענעדירפוצ ןוא עכעלקילג ,עטליײוװהעדסױא ? פ ײ ה  ַא
 קידנבעגּפָא ,!'קלָאפ זרַאפ טייהיירפ, ןגעוװ טמיורטעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא

 ןוא םירוכב עטסעב ערעײז גנונעװַאב:סגנוײרפַאב רעד ןופ הבזמ ןפיוא
 ןסַאמ יה ןופ ןעוועג ?ץנעגילעטניא, יד זיא םלוכ ?עו רעבָא .םידיחי םינב
 / .דמערפ ןוא טרעטײװרעד

 ;םור יא ןענעז "ןסַאמ:םקלָאפ,, יד ןוא "טפַאשלעזעג ערעפעב,, ידו
 ןגעלעג ןיא ןטלעוו ײװצ יד ןשיװצ .ן ט 9? ע װ ײ וװ צ -- ןעװעג דנַאל
 ןוא םירוסי עכעלשטנעמרעביא יד ןיא .שגירנּפָא רערעטצניפ ַא ,םוהת ַא
 ;ימ ם'מ טליפעגנָא ןרָאװעג םוחת רעד זיא ןרָאײהמחלמ יירד ןופ םייונע
 סגנימ-רב יד ןופ רעמייא ןוא טולב ןרעביא ןוא ,םיפוג עטקיזײלרַאּפ ןענָאיל
 ,ןבעל ןיפ ןענייש יד ןעזרעד ,םוהת ןופ ןגָארקעגסױרַא קלָאפ סָאד ךיז טָאה

 לנענ עמעוװעדֿפיװהַאפ שימ ,קיריג ןעמונעג ךיז טָאה ןוא געט עקינוז ןופו
 טרעהעג דנַא? ןקינָאילימ 200 ןיא ןבָאה ןַאד זיב סָאװ ,רעטיג יד ןסייר

 :עג ןכַאה ריא ןופ ןוא ןפַאשעג ןבָאה רוטלוק יד .ןָאילימ 6--9 עּפַאנק וצ

 רעד ןיא יװ ,עיגלעב ןיא יװ רעמ טשינ לָאצ ןיא ןשטנעמ עשיסור ןסָאנ
 .דנַאלַאה ןיא --- יוװ ,ץיײווש

 :עג פשינ גנויצַאב עוװיטיזָאּפײװימקעיבװס ןייק ךיא בָאה ןענינעל ֹוצ
 טימ ןסיוטש:נעמַאזוצ ענייז ןגעװ ןקורדנייא יד ןעוועג ןעגעז שירפ וצ :טַאה
 ,דָארלעסקַא ,וָאטרַאמ :רעצרעה ןוא ןעקנַאדעג ערעזהנוא ןופ רעשרעה עלַא
 ןלָאז רימ זַא ,ןסעזעג זדנוא ןיא ףיט וצ ןענעז "דנוב ,, ןופ סרעדיל ייר א
 ןוא רעטנְזיוש יד יװ ױזַא ס בי ? ר ַא פ ןענינ נעל ןיא ןייז וצ חוכב ןײז
  .ףעטעברַא ןֹוא סעקַארטַאב ,ןטַאדלָאפ .ןסָארטַאמ רעטנזיוט

 ןוא ,ןסױטשענּפָא ןרָאװעג ןענעז ?סעיטַאּפמיס עכעלנעזרעּפ, רעבָא
 רעד דימ רַאֿפ ןעװעג טכַאמנפַאר יד זיא שינערעקרעביא רעד רָאנ רָאי ַא
 זי א ס ָא דא :סערגָארּפ ןלַאיצָאס ןוא ןשיטילָאּפ ןיפ --- שאה:דומע
 {5ײ + ןוא מ םנוקוצ רעד ןופ ןגָא װט ײר ר ע ד

 2 ָאש ,תול װע ,םיתוע סט הבנח מס דעד ןיא

 ;ָארה פ ןֹופ ם יא גוש רָא ג ןענָא ק -- ןפ ק נו ּפ

 ינא , ןיימ .*ָאדערק , ןיימ טריזילַאטסירקסיױא ריז טָאה ױזַא -- ס ע ר ג
 ."ןימאמ
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 ןגָארט וצ *ָאדערק , ןיימ ןעמוקעגנָא זיא רימ רעווש יװ ןעז ןלעװ רימ
 רָאד בָאה ךיא .םורַא ןשטנעמ עטנעָאנ ןשיװצ געש עקידנפיול יד ךרוד

 וי מט סםָאװ ,ץנעגילעטניא רעשיסור רעד ןופ טכישי םעד וצ טרעהעג
 רימ זיא .ענעסימשעג ןענָאילימ יד ןיא ןסָאלפעצ ןוא טשימעגסיוא ןרעוו

 ןבָאה ,גרעב ןגעלעג טימעג ןפיוא רימ ןענעז ,רעטצניפ ןוא רעטיב ןעװעג

 .ןטנָאזירָאה ןוא ןעלמיה עניימ טקערַאב סערַאמכ עטכידעג

 טגנזיופ עכעלטע טימ לַאפ רעטפַאההעריוש ַא ןעוועג טנַאקַאב זיא סע

 .ןטַאדלָאס
 יד ןזָאלרַאפ שינעביולדעד ַא ןָא ײז ןבָאה עיצולָאװער רעד רָאנ דֿפַאב

 ' -- רעפהעד ערעײז וצ טזָאלעג ךיז ןוא סנכַארגצוש
 .ייץירּפ םייב דרע יד ןעמענקעוװַא ,

 =עגנָא ןרָאװעג ןענעז טנָארפ םייב ןנוצ יד ןיא ןענָאגַאוװטטכַארפ יד

 טשינ טָאה ע ל ַא רַאפ טרָא ןיק רעבָא ,עקידנפיולשנַא טימ טקַאּפ

 ריז ןענַאגַאװ יד ן| י א רעטרע ןָא ענעבילבעגרעביא יד ןבָאה .טקעלקעג
 ןגוצ יד וװ ,ָאד זַא ,ןעװעג זיא ףוס רעד ןוא ,רעכעד יד ףיוא ןבילקהַאפ

 :יוא יד ןבָאה ,ןליט עטשרעביוא טימ ןקירב ןרָאּפוצקרוד טַאהעג ןבָאה
 :1םױלפנַא יד ןוא ,ּפעק עלַא ןטינשענּפָארַא ןקירב יד ןופ ןלייש עטשרעב

 -- 8 ע ק | ָא םעיצַאטס עטססנעָאנ יד ףיוא ןעמוקעגנָא ןענעז עקיד

 ןיא סָאוװ ,גנוגעװַאב;ריקליװ רעקימָארטש רעד ןופ לַאפ ַא זיא סָאד

 רעשירעגלעז) "?ַאצינלָאװ .ַאיַאקסטַאדלָאס , :ןעמָאנ ןרעטנוא ןבילברַאפ

 - .(ףיולענ:סטייהיירפ
 געט ענעי ןופ סױרַא טירש רע ;רעקידהמיא ןַא ןיא לַאמ ר ע ד

 ;נזיוט זופ טייקמוטש דעטקנעװשרַאֿפ טולב ןיא רעד ךרוד ןשינעעשעג ןוא

 .םיאהּפ עטּפעקעג רעט

 .לַאפ -עקיזָאד רעד זיא טרעדנוזעגּפָא טשינ ןוא םַאזניא טשינ רעבָא

 :עי ןופ ןטרעצנָאק ןוא סעינָאפמיס יד ןיא --- ?ָאמיססיטרָאפ, ַא זיא רע

 .ןרָאי ,םישרח ,ןכָאוװ ענ

 :עג ןוא טבעלעג ןכיילג םניימ רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה יו דיא בָאה |

 .שיֹואי ןוא המיא ןיא טמעטָא

6 6 

 יא

| | , 

 ,רָאי 9 ןשירָאטסיה ןופ םישדח 4 עטשרע יד וצ קידנטערטוצ

 ,דנַאלסו- ןופ ןבעל ןיא ייס ןטקנוּפדנעװ ייר ַא טכַארבעג טָאה רעכלעוו
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 םילשורי) םעד ,"לארשיב םאו ריע, רעד -- ,ענליוװ ןופ ,ןלױּפ ןופ
 וצ ןביילרעד ריס ךיא ?יװ -- ןבעל םענעגיא ןיימ ןיא ייס -- "אמילד

 לק ןימ ַא :טהערעג טושּפ ,"עזָאפרַאמַאטעמ ,, עטכבירעגמוא ןַא ןעגנעהב

 :עג ןופ ןרַאומעמ ןשיװצ קוליח םעד ןענָאשַאב ָאד ליוװ ךיא .ַאזַא רמיחו

 צזַא ןופ "תונַייער ןוא תונורכז,, יד ןוא ןפייקכעלנעזרעּפ עקידנכַאמעטכיש

 וד:טָא טימ רענעײל םעד ןקיטסעלַאב פוורּפ סָאװ ,רעד יװ ,רבחמ ןימי

 | .רעדנעב

 לישטרעשט ןָאטסניאוא ,קרַאמסיב ָאטטָא ,עטרַאּפַאנָאב ןָאעלָאּפַאנ
 ױזַא יװ ןזײװַאב וצ ,םײצ ןוא טלעװ רעיײז קידנבײרשַאב ,ביוחמ ןענעז

 ןופ ףיולרַאפ םעד ,טײצ יד טלעװ יד טק ר יװ ַא ב ן בָא ה ײ ז
 .ןשינעעשעג עשירָאפסיה

 :נעלסיירטפיוא ןייק ,טקריװַאב טשינ ןטלעװ ןייק טָאה רבחמס ר ע ד

 וצ ןיא הנווכ ןײז ןוא ,טוװרּפעג טשינ ןָאט ןוא ןָאטעג טשינ םישעמ עקיד

 טקניּפ םע ןיא .טקריװַאב סי י* א ןבָאה ןשינעעשעג יד ױזַא יוװ ןזײװַאב

 .ןרַאומעמ "סלישטרעשט,, ַא רעדָא ?*סנָאעלַאּפאנ,, ַא ןופ דוּפיה רעד

 ;מַאוקרעמפיוא םרענעײל ןופ רעטנעצ רעד -- ײ ז ןענעז ןטרָאד

 ןוא ךיז טלניּפש געוופנבעל ןייא ןופ ןּפָארפ ןיא :טרעקרַאפ -- ָאד ;טייק

 ןוא ,רעקילדנעצרָאי 7 יד ןוא טלעוװ יד --- ןסלװונָאק עריא ןיא ךיז טלּפַאצ

 :ָאקינַארש יד ןרעוו טקעלּפשנַא רענעייל ןרַאפ ןזומ טיײקרָאלק רעלופ ןיא

 ןוא ןטלַאטשעג טקידרעקיוה ,עמורק ,עטלּפירקרַאפ יד ןופ ןכַאמירג עשימ

 םווורּפ רע סָאװ ןוא טבעלעגכרוד טָאה "דיחי, רעזדנוא סָאװ ,ןּפַאטע

 ףיוא גָאט ןדעי ןבָאה עכלעװ ,ת ו ר י ת ס י ד ןופ טכיל ןיא ןעגנערב

 זיא יוװ :ןסיװעג סָאד ,חומ םעד ,ץרַאה סָאד טקינײּפעג --- טירש ןדעי

 :ַארטש סע רעכלעוו בילוצ ,פ פ עו ק װ צ רעד ןופ םעטָא רעד -- ָאד

 :עגברוד ןיוש ומכ רעד ןופ לּפענ רעד --- וװ ןוא ?ןרערט ןוא שולב ןעמ

 ?טײהנעגנַאנרַאפ רענעטלָאשרַאפ רעד ןופ תולפא רעמכבעק

 רעדעי טגָארפ 'ןטכענ, םענעטלָאשרַאפ םעד;טָא ןֹופ ןברק םעד

 ןיײז ,ןבעל ןײז --- ,ןפיוועג ןכעלרע ןופ ןעקנופ ריז ןיא טָאה סָאװ ,שטנעמ

 :שטנעמ רעתמא ןוא רשי ןופ ךַאז רעד ןעניד ֹוצְו םייקטיירג ןיז ,ןכיװ

 םוצ ןעיירש סָאװ ,ןטקַאפ עקידמשוגמ טגנערב טוגימ עדעי ןוא .טייקכעל

 יז !קע װַא טש יג ךָא נ זיא הא י ד ז ַא ,לטיה
 ןוא טקי:ײּפ ןוא ?גענ עקיטולב עריא ןיא ןבעל סָאד טלַאה יז ,טשרעה

 ןוא רדקבעל םעײנ ןטרעטיײלעגסיוא ןופ ןדיירפ עֶלַא םיוא טגיוז
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 ,הניירפ עיירפ ,םילאוג ענַײז רעביא ,ןשטנעמ ןטײרפַאב ןרעביא שקזוח

 .קילג ןוא םייהיירפ ןײז ,ןופ רעיוב

 םעד שצונעגסיוא ןבָאה סָאװ ,םיחישמ עשלַאפ יד ןופ םזיניצ רעד
 ןופ ל'פש ןיא ןטרָאק יוד טשלעפעג ןוא טשימעג רדסכ ןבָאה ןוא רַאװריװ

 ןעוועג זיא יז טימ ןפמעק ןוא .רעטפאהרעריוש ַא ןעװועג זיא; געט ענעי
 -- ןעװעג זיא ןפַאװ רעײז ?לַײװ ,10 ןופ ןלַאפו 9 ןיא טכַאלש עטליּפשרַאפ א

 ...ןתמא עוװיטימירּפ ןופ שובק ןיא רקש רעטסיוו

 בָאה ךיא עכלעװ ,ןשינעעשעג ,ןפקאפ עזיולב ָאד רערליש ךיא

 | .טניוװעגײב רעדָא טכַאמעגטימ

6 

 ;ראפ יד ךיז ןבָאה טלײצרעד ןביוא ןיוש יו ,1018 רעבמעצעד ןיא

 ןדלָאמעג טָאה וויטקעלָאק רעד ליײיװ ,ןסירעגרעביא קריצ ןיא ןעגנולעטש

 עצינעמילפ ןוא יורפ ןײז טימ ךיז ראפ טָאה יקסוװָאּפיל :קיירטש א
 ;וצ --- קעטָאילביב ןוא טיזיווקער .עבָארעדראג רעד רַאפ ןוא (י*עקשַאלז ,,)

 ַא --- ןרָאיטקַא עכעלמע יד זא ױזַא ,תוסנכח יד ןופ קקחנבייל א ןעמונעג

 .פ ר ע ג נו ה ע ג שממ ןבַאה -- 8 -- 6 ןַאמ

 ;ניא טָאה וויטקעלָאק רעד .טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ןעגנולעטשרָאפ יד

 -- בָאה ךיא ."ןעלַאדַאמ ןוא ןַאשז , סַאברימ װַאטקָא טריפעגפיוא לָאמ

 ."?ןאשז , --- טליּפשעג --- יײוװ ןוא דָא

 עשיוומיל ךרוד ןרָאװעג טצעזַאכ סָאטש יד זיא רַאונאי ןמשרע םעד

 טימ ןעמַאזוצ ןוא ײמרַא עטיוה יר ןעמוקעג זיא ןט44 םעד ,ןעגנולײטּפָא

 .יקסװָאּפיק םוחנ --- ןזיװַאב ךיז טָאה דָאירטַא ןטשרע ריא

 ,רעמַאה א טימ -- (* עכַאּפַאּפ א ּפָאק ןפיוא ,?לטנַאמ רענרעדעל א

 !ןערטש ןקיטנַאק;ֿפ א םימ ,ּפרעסי א טימ

 ?ָאק;קרעפאעט , ןרַאפ טמיטשַאב טכַאמ רעד ןופ ןעװעג ןיוש זיא רע

 | .*רַאפימ

 יב טעגיבַאק ןסיורג ַא ןיא ,קריצ ןגעקטנַא טבירעג ןֹופ ןינב ןיא
 רעד ףיוא ,יקסָאּפיל ןסעזעג ןזיא ,טנאוועג םענירג טימ טקעדַאב שיט א

 (**"רָאטקעּפסניא:רעטַאעפ, ןלטעצ א ןעגנַאהעג זיא רימ

 .לַאורעטַאמײץלעּפ ןסײװ ןופ לטיה ךיוה ַא*
 .םיומטרפ וד ןופ טיקיונעג רעד רַאפ בורע םטשונ ןיב'כ טי
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 םיש טימ ,עזײב ,עטרעגנוהעגסיוא ,רעירָאטעלַארּפ עטלוװעַאב יד

 ,ןטעיװָאס יד ןופ טכַאמ רעד ףיוא טראוורעד דיז ןבָאה ,ןּיל יד ףיוא
 ןוא סיײװש רעײז ןעקנוהטעג טָאה סָאװ ,רעגיוזטולב, ןפיוא ןבירשעגנָא

 םעד םיא ייב ןענַאמוצפיוא השקב רעד טימ גנודקעמ א ""ןרערמ עקיטולב

 .עיצַאטַאָאלּפסקע םישדח יד ראפ ןיוק ןטביוהעגו

 :עגקעװַא רָאטַאטַאָאלּפסקע ןגעק עגַאלקנָא עוװיטקעלָאק יד ןבָאה יז = |

 ;נָאק ןעוועג ןענעז טציא ווז ,טכירעג:זיירק ןקידרעירפ ןופ ןינב ןיא ןגָארט
 .ןענַאגרַא;טכַאמ עיינ יד טרירפנעצ

 - ?םינינע:רעטאעט רַאפ עיסימָאק יד זיא ווו ---
 -- -- רעמונ רעמיצ ,קָאטש רעטײווצ ---
 ,גנונעפָאה רעד ןיא ,עטלארטשעצ ,טרעפעבלאז .טּפַאלקעגנָא ןבָאה ײז

 טנפעעג יז ןבָאה ,ףליה ןוא טכער רעייז ףיוא טראווהעד ריז ןבָאה יז זא
 | -- ןוא ריש יד

 .ןיקסוװָאּפיל --- שיטביירש ןקיזיר םייב ןעזרער

 .ממיילעג יװ ,ןבילבעג ןענעז ײז

 ןיא ריא טלַאה ריּפַאּפ א ראפ סָאוװ ?רענריב ,ריא טפרַאד סָאוװ ---

 | : | ?טנַאה
 םעד ןעגנַאלרעד סע ןפרַאד רימ .טכַאמנטאר רעד וצ השקכב א ---

 | .םינינע:רעטאעט רַאפ ראסימַאק

 .רָאטקעּפסניא;רעטאעפ רעד ןיב ךיא --

 .ריפ רעד וצ ןטערטּפָא ןביױהעגנָא ןבָאה ײז

 .טרעההעד יז ןבָאה --- ?!השקב רעיא טגנַאלרעד , ---

 עגַאלקנָא יד ןיקסווָאּפיל טגנאלרעד ײז ןבָאה טנעה עקידנרעטיצ טיס
 .טעברַא רעיײז טימ ןכיורבפימ ןייז ףיוא

 .טקוקעגנײרַא טָאה רע

 טייג .רעפפנע ןא ןגירק טעוו ריא .ןטכארטַאב ןינע םעד לעװ ךיא ---
 - | .םיהַא ןדירפ טימ

 .ןעשעג טשינ סטכעלש ןייק ...ןייא יז

 יא ל:

 ןפורעגפיונוצ זיא ײמרַא רעטיור רעד ןופ שרַאמנײרַא ןכָאנ געט עצחוק
 עַלַא ןופ ןוא רעטאעט ןיא עקידנשעכברַא עֶלַא ןופ גנולמַאזרַאפ א ןרָאװעג
 :ןינע רעד ןענַאטשעג זיא גנונעדרָא;גָאט רעד ףיוא .ןטיבעגײוש ערעדנַא
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 ןעוועג זיא (סַאגײקסרָאסיװהול ףיוא לאז:סלגנערק) לאז רעד ."ןײרַאפַארּפ,

 | ..טקַאּפעג

 ןוא .גנולמַאחאפ יד טנפעעג טָאה טכַאמ רעד ןופ רעײטשרָאפ א
 | ,ןײרַאפ ןופ ןבַאגפיוא יד טרעלקרעד

 2ןרָאפ א ןופ ןוא םוידיזערּפ א ןופ ןלאוו יד וצ ןטערטעגוצ זיא ןעמ

 ןעמענ ענלצניא טימ ןעמיטש עכעלטע טכליהעגּפָא ןבָאה לָאז ןיא .רעצ
 .יקסװערָאמ, :טרעהרעד ךיא בָאה רָאכ א ןיא יוװ יױזַא ןוא

 :רעד ךימס בָאה ךיא .ןגיוא יד רַאפ ןעלדניווש ןביױהעגנָא טָאה רימ

 ...ןטנעמַארנופ יד ןופ טשטילגעגּפָארא ךיז טָאה טלעװ יד ומכ ,טליפ

 רימ ראפ ןיא סע .רימ וצ יוחפוצ רעד טשאררעביא ךימ טָאה סע

 טיושּפ ךיז בָאה ךיא ןוא ,קידנרעטישרעד יװ ,טכירעגמוא ױזַא טקנוּפ ןעוועג

 שזַאפס ןפסחנימ ןייק ןוא סעיצַאקיפילאווק םוש עניק :ן ק ָא ר ש ר ע ד

 ךיא בָאה םטײצ אזא ןיא ןטסַאּפ ןכעלשרָאװטנאראפ אזַא ןעמעגרַאפ וצ

 | .טאהעג טשיג

 .גנודנעו ערעדנַא ןַא ןעמוקַאב טָאה ןינע רעד רעבכָא

 עכעלפע ןוא רימ ןבענ שיט םיײב ןסעזעג ןיא רעכלעוו ,יקסווָאּפיק

 םעד רעיֹוא ןיא טמיורעגניא סעּפע טָאה ,זיירק רעזדנוא ןופ ערעדנַא

 . .טכַאמ רעד ןופ רעײטשרַאפ

 גערפ א גנערטש ןוא רימ ֹוצ טיירדעגסיוא קיטסַאה ךיז טָאה רענעי

 | :ןָאמעג

 ?םטוג רעלגעװַאבמוא ןא טָאה ריא ?רעמיטננייא ןא טנעז ריא ---

 :טרעהרעד ןוא ןרעפטנע וצ ןזיװַאב םיוק בָאה'כ
 רעשירַאטעלָארּפ א ךרוד רעטליײװעגסיוא ןייק ןייז טשינ טנָאק ריא ---

 .רעפעברַא ןשיװצ ןופ טאהידנַאק א ןפוהנָא ןעמ לָאז !טייהרעמ

 טשינ םיײװ ךיא ןוא ,טשינ דיא קנעדעג גנומַאזרַאפ רעד ןופ ףוס םעד

 ?וָאּפיל ...זַא ,םולח ןיא יװ שנייש רימ) ןרָאװעג טליײװעגסױא זיאס רעװ

 ןסירעגרעכיא ןכיגניא זיא ערעיראק ןייז ?ײװ ,תועט א ךיא כָאה רשפא .יקס

 :נַא עלַא ןיא ןרעייטש ןופ רעלמאז םֵּכֵא ןבילבראפ ןזיא רע םגה ,ןרָאװעג

 .(.לג.ר.א ןטרעצנָאק ,ָאניק ,קריצ) רעטאעט ןופ ןטלַאטש

 .טרָאװ א טםעב ךיא ---

 ?ןגָאז ָאד ריא טנַאק סָאוװ --

 .גנורעלקרעד עכעלנעזרעּפ א ---

 .ץרוק רעבָא !טדעד ---

236 



 טימ ָאד בָאה ךיא סָאװ ,רימי וצ יורטוצ רעד !רעגריב ןֹוא םירבח ---

 ,ןעמָאנ ןיימ קידנרעהרעד ,טליפהעד טייקשרעדורעגפיוא רעפיט ןֹוא דיירפ
 | :ןדלעמ וצ טומ ןוא טכער רימ טינ

 ;םאז סט שי ג ןרָאװשג ךדיא ןיב רעציזַאכזיױה ןוא רעמישנגייא ןא

 ךיא .טעברַא רעדמערפ ןופ זטַאטלוזער יר ףייס רעדָא קאז א ןיא קידנעל
 םַאנפיוא ןָא עַלַא ָאד ריא טסייוװ סָאד .רָאיטקַא ןא זײלַא רָאי 13 ןיוש ןיב

 בָאה ךיא .(גנודלעמ ןיימ טקיטעטשַאב טָאה טנעמסידָאלּפַא רעטכידעג ַא)
 | טצעזעגרָאפ

 ןימ רעמ טשינ בָאה ךיא ?ייוװ ,רעמיטנגייא ןא ןרָאװעג ןיב דיא ---

 ךיא ןוא תיִצאֶא רעשישטייד רעד תעכ ןברָאטשעג זיא עכלעוו ,רעפומ
 יוה םענעבילבראפ ןופ שרוי רעקיצנייא רעד ,ןרעױרַאב םוצ ןיב

 ןופ טכַאמ יד רימ ןָאק רשפא :טכַאמ רעד וצ השקכ א ךיא בָאה ---

 ךימ ןכַאמ םורַא ױזַא ןוא רעטומ ץיימ ןרעקמיוא עיצולָאװער רעלאיצָאס

 | ?ירעציזַאבזיוה ןוא רעמיטנגייא,, סיוא

 יד ?זַאלרַאפ ךיא בָאה טייקליטש רעכעלמייהמוא ,רעטיוט א ייב

 .םורַא ?יפענפימ ןעמעראוו ןופ ןקילב ךרוד טײלגַאב ,גנולמאזרַאפ

 1 יש

 טיײקיטעט עװיסנעפניא ןא ןבױהעגנַָא ךיז טָאה געט עטשרע יד ןופ

 ןקידתבש םער טלוב קנערעג ךיא .רוטלוק רעשידיי ןופ ןגײװצּפָא עלַא ףיוא

 .(* "שינַארבַאס עיָאקסנאירָאװד , רעקילָאמַא ןופ ןינב ןיא ןעװ ,גָאמימרַאפ

 ןופ גנונעפערעד עכעלרעייפ יד ןעמוקעגרַאפ ןיא סַאג"ןענָאילימ , ףיוא

 ענעדאלעגנייא יד ןשיוװצ ןעוועג ןיב דיא ."טעטיסרעווינוא:סקלָאֿפ ןשידיײ

 ןעװעג סע ןיא יצ טשינ קנעדעג ךיא .םוידיזערּפ ןיא ןסעזעג ןוא טסעג

 ר ַא פ יצ ,לַאז סלגנערק ןיא גנולמַאזרַאפ רענעבירשַאב רעד ד ַא ג

 ןגעלעג רימ יב טלָאװ טסורב ןיא יװ ױזַא ,ךיא בָאה טליפעג רעבָא ,םעד
 | .פכש רעטצַאלּפעג ַא --- חֹומ ןיא ןוא ץרַאה ןטלָאּפשעצ ַא

 עמסבעה יד זיב !רָאװעג ןביוהרעד זיא ןבעל סָאד זא ,טליפעג בָאה'כ

 ?עלב יד טּפַאטעגנָא שיזיפ יוװ בָאה/כ ,ןּפַאפע עכעלטכישעג ענייז ןֹופ ןכייה
 ןופ רשמ ןיא ןייוורעקילדנעצ רעביא ריז ןרעק סָאװ ,עירָאטסיה ןֹופ רעט

 / בָאה דיא ןוא .עיצולָאװער רעד ןופ םערוטש ןקידנשירפּפָא ןרעטנוא ןטונימ
 צי
 ּש

 .עקילעהַא ןופ גנולמַאזרַאפ * 
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 /ןדעי ףיוא ךימ ןכָאה --- קיטייצכײלג רעבָא .טסיורגעג ןוא טיירפעג דיז

 ןעוועג ןענעז עכלעו ,ן ּפ י ט -- ןוא ןטייקינײילק ,םיטרּפ טריקָאש טירש

 רַאפ עיצולָאװער יד ןבָאה יײז רעבָא ,עיצולָאװער רעד ןופ ןטקודָארּפ ומכ

 עריא "פלענגיילק ,, ףיוא ןטיבעג ,טאּפש וצ טכַאמעג ןסיוועג ןוא גיוא ןיימ

 .םייקנביוהרעד ןוא תולדג ריא ?ויטש ערעיז טימ ןטָארטעג ,תורצוא

 ?מלגנארעג ריז -- סַאװ ןוא טריטסעטָארּפ ױזַא רימ ןיא טָאה סָאװ

 ךיא סײװ טנייה .טסווװעג טשינ ןוא ןטילעג רעווש ךיא כבָאה טלמעד

 / :ער רעד ןופ רַאז רעד ןוא ןָאפ רעד טייקנבעגרעביא עכעלרע יד :רָאלק
 ןעעז עכלעו -- ןסַאמ עריא ראפ המיא יד ןוא ,טײז ןייא ןופ --- עיצולַאװ
 רעד ןופ --- טכיזקיה ןָא יז רעביא ןטערט ןוא לָאמַא ןופ ןטרעװ יד טשינ

 .םייז רעטיײווצ

 ;וא ?טיּפַאק ןופ בײהנָא ןיא טכארבעג ןבָאה רימ סָאװ ,ןטַאטיצ יד

 יןרילרַאפ וצ סָאװ ,טַאהעג , בָאה ךיא :בצמ ןקידטלמעד ןיימ ןרירטסול

 ךיא ,(סקראמ) רעגָאיצולָאװער רעּפַאנק א זייז שזומעג םעד תמחמ ןוא
 :שטנעמ ןיא ןּפַאפע עקידרעירפ ןופ ןטרעװ יד ךיז ןיא טפאזעגנייא} בָאה

 "טסינומָאק רעטוג) א ןײז וצ -- ןסנַאש טַאהעג ןוא '"רומלוק רעכעל

 .(ןיגעל)

 .רעטקיצײרקעג א יװ טגָאלּפעג ךיז ךיא בָאה ?ײוװהעד

 םוצ תוכייש ןייק :רעכיז ןוא רָאלק ןײז וצ םניישעג רימ טָאה דאז ןייא

 ןפמַאק ןיא תונחמ ערעײז וצ ;טשִינ ךיא בָאה ןרָאטַאטַאָאלּפסקע ןופ סַאלק

 .משיג ךיא רעהעג ןטכַאלש ןֹוא
 ןיא רעטעברַאטימ א יקסוװָאּפיל !תוריתס יד ,תוריתפ יד --- רעבָא

 ?ןפיול ןעמ לָאז עשז ןיהווו --- טַארַאּפַא ןשישעיוװַאס

 !םכַאכ רעײנ רעד ןופ אנוש רענעּפַא ,רענעסיברַאפ ַא --- יקס:נַא ןוא

 ?ןפדור ?ןסַאה ?ןטליש םיא ךיא לָאז

 "פעמיסרעװינוא:סקלַאפ , ןופ גנונעפערעד רעד תעב םוידיזערּפ ןיא

 םעד טָאה עכלעוו ,טכַאמ רעד ןופ --- טפלעה ַא .19 ןַאמ א ןסעזעג ןענעז

 2ַארטיײנ } -- טפלעה עטיװצ יד .טנפעעג ןֹוא טריזינַאגרָא טעטיסרעווינוא

 . .טכַאמ רעד ןופ רענגעק ןֹוא (?תועמשמ ,םכותב ךיא) "על

 סעּפע ךיוא .בָאה דיא) יקסגנַא ןוא רעגינ -- ןטָארטעגסױרַא ןענעז סע
 :טנפע טרעהעג לָאמ ןטשרע םוצ ןיקסננַא בָאה ךיא --- ןוא ,(טלּפַאלּפעג

 יי | .ןדער דעל

 טריטסַארטנַאק ףרַאש טָאה סָאװ ,טָאגנידער ןצרַאװש .ןגנַאֿל ַא ןיא

 ןיא רע טָאה ּפָאק םענעטלַאהעג;ךיױה ןפיוא רָאה עגנַאל עסײװ ענייז טימ
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 ןוא דעּפ ןטָאשעג רעלבעטשכוב עדער רעטפַאהרעטסײמ:שירָאטער ןיז

 2נַאב , יו ןעגנונעכײצַאב עכלעזַא קידנגרַאק טשינ ,טכַאמ רעד ףיוא לבעווש

 .לג .ד .א "ןדלעה:רעסעמ , ,"רעדיײנשּפעק ,, ,"ןטיד

 /ןיא סע ןוא ןענינעל ןיא םָאש סנַאלּפַאק ארָאר ךָאנ ןעוועג זיא סע

 ןופ קורדסיוא רעטסנעלק רעדעי זַא ,דוס ןַײק ןעװעג טשינ םענייק רַאפ

 ןעגנונעדרָארַאפ ערעײז ןוא ןטַאר יד ןגעק טירש רעדעי ;טיײקנדירפוצמוא
 .ןעלטימ:ףָארטש עטספרַאש יד ֹוצ ןריפ ןָאק ---

 ןגרַאמירפ םענעי טירטסױרַא סיקסנַא טָאה רעפסָאמטַא רעדטָא ןיא

 :עג -- טכַאמ רעד ןופ רעיטשרָאפ ערעכעה עכעלטע ןופ טרַאװנגעק ןיא
 ;סירָאלּפַא ןיק טשינ קנעדעג ךיא ;קורדניא ןקידנרעטישרעד ַא טכַאמ

 :יובעגפיפ טימ ןסעזעג ןיא ןעמ .עדער רעקידהעשבלַאה ןייז ךָאנ ןטנעמ

 : ..ּפעק ענעג

 ןגעקפנא טײג יקס:נא זַא ,טלפייוצעג טשינ קידנכרָאה טָאה רענייק
 ,ןרעװ ןעקנָאשעג טשינ ןפוא לכב םיא ןָאק עדער ןייז זַא ;גנוטכינרַאפ ןײז

 | .ןלָאצַאב רעווש ןזומ טעװ רע זַא

 עטסעב יד ןעװעג זיא סָאד ןֹוא ןעשעג ט ש י ג רעבָא זיא סנױזַא

 זַא ,זײװַאב רעטסרָאלק רעד ןוא לַאפנַָא ןייז ףיוא טכַאמ רעד ןופ הבושת
 עשיפסיװעשלָאב , יד ןופ טיײקיטשרודטולב רעד ןגעק סָאטַאּפ רעצנַאג רעד
 ?ימיִלָאּפ -- סע זיא תינשהו ,הצילמ עזיולב --- תישאר -- זיא ""םילשומ

 .םייקיטביזצרוק עש
 --- פײװ

 :ַאב ןבָאה סָאװ ,ןעעדיא:טנורג יד ןגעו טנָאקעג ןעמ טָאה ןריטוקסיד

 ;םעצעד 99 ךרוד 1789 יֵלוי 14 ןופ טריפעג ןוא טרעדנוהרָאי םעד ןטכיול
 .:1917 רעבָאטקָא 29 םֹוצ 1829 רעב

 ןופ טכער ,"טיײקכעלרעדירב ןוא טייקכיילג ,טיײהיירפ , --- עיצולָאװער
 --- "רעגריב ןופ ןוא שטנעמ

 | -- רעדָא

 פפיירדס , ןטלַא ןופ ןצעזעג ןוא ןעמרָאפ יד וצ קירוצ,

 ...ןרעּפמַא דיז טנָאקעג ןעמ טָאה םעד ןגעוו ---

 זיא --- ,"רענריב ,, בוא ,"שטנעמ ,, בוא ,"טייהיירפ , ביֹוא --- רעבָא
 ירעבָאטקָא;פ יװ געװ רעדנַא ןײק דגַאלסור רַאפ
 הי |ע װעג טשיג

 !ןינעל ןוא
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 סע וו ,ץייוש רעד ןיא טרָא ןַא ןבָאה טגָאקעג רעדיװ ןבָאה םיכוסכס

 ,ןפנעגילעפנא עטנרעלעג טלופלּפעג ךיז ןבָאה סע ווו ןוא ןסעזעג ןענעז

 ופ גע ק עג ט שי נג סע רעבָא ,טרעױדַאב 'קלָאפ סָאד , ןבָאה עכלעוו

 ןײז קידנפײרגַאב טשינ ,תולרוג עניז רעביא טגילקעג ךיז ןבָאה ײז ןוא

 | .תוהמ

 :ָאילימ יד טָאה רעכלעוו ,רעעזראוו רענעפורַאב רעד ןעוועג זיא ןינעל
 :עג ,טפַאשטכענק ןֹוא טיוק ןיא ענעקנוזרַאפ ,רעפרעד עשיסור יד ןופ ןענ

 רעייז ןֹופ טסניד ןיא טָאה ןוא ןסיוװעג ןייז ףיוא ,ןצרַאה ןײז ןיא ןגָארט

 יד ןופ טײק רעד ןיא ןעגניר עינ טדימשעגסיוא גָאטליוװ ןוא טייהיירפ
 :עג ןוא טציהעג ריז ןעמ טָאה ץייווש רעד ןיא עכלעוו ןגעװ ,סעירָאעט

 .ןלייפ ןכַארבכ

 טנַאקעג טפַאשנסיװ רעשישסיסקרַאמ רעד ןופ תוטיש ערעדנַא ןבָאה

 ןופ ןעױב ןיא טנַאקעג יקצָארט טָאה ;סעירָאעפ ערעײז וצ תונעט ןבָאה

 ןשיסור ןופ טייקרעטצניפ יד סיוא םצונ , ןינעל זַא ,ןפורסיוא קימעלַאּפ
 :על טָאה טייקרעטצניפ עקיזָאד יד זַא ,רעבָא זיא תמא רעד ..."םוטרעיוּפ

 יז רע טָאה ן| פ י ר ג ַא ב טרעײנ -- "טצונעגסיוא, טשינ ןינ

 גנילירפ ןיא יװ ,ןסָאגעצ ריז ןבָאה ןגעװ ןוא םעטש רעביא זַא ןוא

 שואי ,ןרַאצמירג ןקירָאימרעדנוהליפ ןופ ןעמָארטש יד ,ןכייפ ךיז ןסינעצ

 :ּפעק !רעדרעמ !ןטידנַאב, :ןעװעדלַאװג ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ,המקנ ןוא

 *!רעדייגש

 ןופ לַאפ ןדעי רַאפ דעלטרָאװשנַארַאפ טכַאמענ ןעמ טָאה ןענינעל ןוא

 | !ריקליוו

 .לובלב רעקיליווזײב רעדָא ןיזמוא -- גָאט ןטשרע ןופ ןעװעג סע זיא

 רעד טימ ןסָאשעגכרוד ןעװעג ןיֹוש זיא ּפַאק ןייז ןעוו ,1919 ןיא ןוא

 ןרעטש ןיא דנוװ רעד טימ טָאה רע ןֹוא ,טעלָאטסיּפ ןשירעסע ןופ ?יוק

 ןיא יז לײװ ,גנערטש ןטּפשמ טשינ ןעמ לָאז ןַאלּפַאק ַארָאד זַא ,ןלױפַאב
 ןיא טרעײנ ,טיײקיליװזײיב רעכעלנעזרעּפ סיוא טשינ ןעגנַאנַאב טַאט ריא

 -- ײטרַאּפ ריא ןופ תוחילש

 ;רעד ןוא גנודניפרעד סנינעל --- טכַאמנטַאר יד ןריציפיטנעדיא טציא = |

 -- עטפַאהרעדיוש ןוא עטפָא ןייז וליפא לָאז -- ןלַאפ טימ --- גנוביירג

 -- ןכורבסיוא עשיטידנַאב ןופ

 ,קימכיזצרוק ןיא שלַאפ שיטילָאּפ רָאנ טשינ ןעװעג ןיוש ןיא סָאד

 .קידנסיוטשּפָא -- שיטע ךיוא רָאנ
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 וצ ביל -- טליײצרעד ןיוש זײװלײט יװ --- ןזיװַאב ךיא בָאה ןיקס:נַא

 וצ גנומכַא רעטספיט טימ ןעגנורדעגכרוד טַאהעג ךיז בָאה ריא .ןגירק

 ףיוא ןפָארטעגנָא ריז ןוא ,ןזײװסױרַא סע ךיא געלפ ןרעג ןוא ןפָא ןוא םיא

 ןוא תיבב ַא זדנוא יב ןרָאװעג זיא רע .רימ וצ גנויצַאב רעמערַאװ ןײז

 .יורפ ןיימ טימ טעדנײרפַאב דיז טָאה

 רעד תעב עדער ןייז דָאנ ןעװ ,סָארדרַאפ ןיימ ןעוװעג זיא סיורג ןוא

 םיא וצ ןײגוצוצ ךיז ייב טלעוּפעג טשינ ךיא בָאה ייוא:פ,, ןופ גנונעפערעד

 ,ןביוהרעד ןעזעגסיוא טָאה רע םגה .טנַאה ןימ םיא ןקערטשסיוא ןוא

 ...איבנה והימרי ןופ טלַאטשענ ַא יװ שממ

 פיפעגטימ ןעמערַאװ םימ ןעגנורדעגכרוד ןעװעג רעבָא זיא שפנ ןיימ

 ;רַאפ יװ ןסעזעג ןענעז עכלעוו ,טכַאמ רעד ןופ רעײטשרָאפ עכעלרע יד וצ

 קידננַארפ ,ןעגנוקידײלַאב ןופ טסַאל רעד רעטנוא עטקירדעג ,ןסיוטש

 .ןעגנַאגַאב טשינ ןענעז יז סָאװ ,םישעמ רַאפ תוירחַא

 יד קידנליפ ,רעטקינײּפעצ ַא טייקכעלרעיפ רעד ןופ קעװַא ןיב דיא

 לגענ עמרעװַאשזרַאפ יװ ןבָאה עכלעוו ,תוריתס יד ןופ ןקיטיײיװ ןוא ןדנווװו

 | .העש עדעי ,גָאט ןדעי ןכָאטשעג



 םעברַאטימ ןוא ןליוורעדיוװ .טז

 'יקוביד , ןופ ערעימערּפ רעד ןוא טיוט סיקסנַא ןופ טײצרָאי 19 םֹוצ
 ,1950 ,?רעפעלב .טיל , ,עשרַאװ) ןעלקיטרַא ײװצ טכעלטנפערַאפ ךיא בָאה
 ןופ ךירברעכיא םעד טלדנַאהַאב בָאה ךיא עכלעו ןיא ,(2 ןוא 1 רעמונ
 -- ןלעטשּפָא רעיונעג ךימ ךיא לעװ ָאד .עיגָאלָאעדיא רעשיטילָאּפ ןייז
 סָאװ ,םישדח ענעי ןופ ןשינעעשעג יד ףיוא -- דוב:גָאט ןיימ קידנביירש
 .ןסולפגייא עקיטיײזנגעק ערעזדנוא וצ ןוא ןדייב זדנוא וצ תוכייש ַא ןבָאה

 ןפײקכעלנעזרעּפ עקידגנריפנָא ירד ַא וצ םרעטנעענרעד ךיז בָאה דיא

 יד -- ןעוועג ןיא ײז ןופ עטסטנאסערעטניא יד .טכַאמנטאר רעד ןופ
 קידנעײגײברַאפ ןוא ץרוק ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןכלעוו טימ ,ןײטשטנַאמ
 ,ןטלַאהרַאפ ךימ רע טָאה לָאמ ןייא רעבָא .לָאמ ןייא טשינ ךיז ןפערט וצ
 :ָאה "יקסװעיגרָאעג , ןיא טנייש רימ) רעמיצ ןסיורג ַא ןיא ןפורעגנײרַא

 ,טצעזענקעװַא ךיז טָאה רע ןכלעװ ןגעק ,לעטָאפ ַא ףיוא ןזיװעגנָא ,(קעט

 טימ טבױטַאב שממ רימ תומדקה ןָא ןוא סופ ַא ףיוא סופ ַא טגײלרַאפ
 :עגַארפ רעקיכליה ַא

 ?ןדנוא טימ ןטעברַאטימ טשינ ריא טליװ סָאװרַאפ ---
 ?סע ריא טמענ ןענַאװ ןופ --
 םוש ענייק ףיוא ןייא טשינ טײג ריא זַא ,טגָאז יקסנַאשרָא סירָאב --

 סױרַא טלעטש ריא ןַא ;ןרָאװעג טכַאמעג ךייא ןענעז סָאװ ,ןגַאלשרָאפ

 רעיא םנה ,ןעמעגנָא טשינ ןענָאק רימ עכלעװ ,ןעגנורעדָאפ עשירָאטַאטקיד

 טשינ רימ ןענעז תוחוכ ןיא .קיטיײנ ןוא ןשטנווועג זדנוא זיא טעברַאטימ
 ...רלָאג ןופ גָאװ רעד ףיוא רימ ןגעוו ןטסילַאיצעּפס ןוא ?לכב ךייר

 .ןגיושעג בָאה ךיא

 טָאה -- ?טכַאמנטַאר רעד ןופ אנוש רעלעיּפיצנירּפ ַא ריא טנעז --
 (סשינ ארומ ןײק טָאה .ןפָא רימ סע טגָאז .טדערעגסױרַא רעליטש רע

 ןסיוו וצ ידכ ,ןבָאה ךיא ליװ הבושת רעיא .ןעשעג טשינרָאנ טעװ ךייא
 .פסנוק רעשיטעיװַָאס רעד רַאפ ןעניוועג וצ ךדייא ןגעוװ ןכוז רימ ןפרַאד יצ
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 ןַאק טכַאמנטַאר רעד וצ האנש ןגעװ זַא ,טרעלקרעד םיא בָאה ךיא
 .ןײז טשינ דײר ןייק

 | ?ץעיװַאנַאכעלּפ א טנעז ריא ---

 ןָאק ריא .שיטילָאּפ קידנטסעמ ,"טשינרָאג, ַא םתס ןיב ךיא --
 רעבָאטקָא ןופ טכַאמ יד .ןסַאּפנײרַא טשינ ןעגנוטכיר עשיטילָאּפ ןיא ךימ

 יד רָאנ ןעמוק ט ז ו מס ע ג סָאה סָאװ ,ט ק ַא פ ַא רימ רַאפ זיא

 .גירקטלעוו ןופ ןרָאי יד רָאנ ןוא גנופַאלקשרַאפ רעטרעדנוהרָאי

 טנַא , רעדָא *עיטַאּפמיס , יד גנוטײדַאב םוש ןייק טשינ טָאה ָאד
 .טסבלעז טשינ סײגַאב סע רעװ .םידיחי טנזיוט רעדָא דיחי ַא ןופ *עיטַאּפ
 תוחוכ עניײז ןבעגּפָא ןוא שײקימורַא רעד ןיא טרָא ןײז ןכוז זומ רעד ,דרָאמ
 .עיצולָאװער רעד ןופ ךַאז רעד

 ןיש ןײז ןוא ןניוא עטנפעעצ:טירב טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה רע
 .פכיימש ןטפַאהרעבױצ ַא טימ ןטכױלַאב ךיז טָאה םינּפ קירָאהדנַאלב

 .!ןבָאה טשינ רעטעברַא:רוטלוק ַא ןרעזדנוא ןופ רימ ןפרַאד רעמ --

 עשז סָאװרַאפ :טנעה עדיײב קידנקערטשסיוא ,טדערעגסױרַא רע טָאה---
 ?רעטַאעט:הכולמ ןיא ןטעברַא טשינ ריא סײג

 רָאּפ א ןרעדליש ךייא טזומעג ךיא טלָאװ ןרעפשנע וצ ףיורעד ---
 ?הכולמ רעיא ןיא -- ןענױשרַאּפ עקידנריפנָא וצרעד ןוא -- ןענױשרַאּפ

 ךיז ןבַאה םירש ןדעי ףיוא .ןעײרּפַאב ךימ דיא טעב ןופרעד רעבָא .רעטַא

 .קיטקַארּפ רעקילָאמַא ןופ ץומש ןוא טסימ טּפעלקענוצ עיצולָאװער רעד וצ
 ;רַאפ ןוא עיצולַאװער םצע רעד ןופ ּפָא טפָא טסיוטש ,םעד וצ לקע רעד

 ךיא ,טײקיזָאלטומ ,טײקכַאװש ןיא סָאד .ריא וצ האנש טימעג ןיא טײז

 ןגָארטרַאפ ר ע ט ַא ע ט ןיא רעבָא ,ךיז ןיא סע ףמעקַאב ןוא סײװ
 ֿײװ --- "ןרוגיפ עקידנריפנַא , ןענעז סָאװ ,ןפײקיזָאלטנַאלַאט ןוא םיזבנ

 םושב ריא לעװ ףיורעד -- רעגניפ עטַאלג ןוא סנגניובנלע ןגָאמרַאפ ײז
 | .ןיײגנייא טשינ ןפוא

 טשינ רעמ רימָאל רעטַאעט רענליוו ןיא טעברַאטימ ןיימ ןגעװו ןוא
 | 2 | !ןדער

 סעומש רעזדנוא ןוא לעטָאפ ןיא טצעזעגנײרַא רעדיװ ךימ טָאה רע
 : | - .גנוטכיר רעדנַא ןַא ןעמונעגנַא טָאה

 ךיא םײװ יװ ,ןעוװעג גנוריגערגטַאר רענליוװ ןיא זיא ןײטשטנַאמיד
 :עג זיא רַאסימָאק:רוטלוק) םינינע:סגנורענרעד ןוֿפ רַאסימָאק רעד ,קנעדעג
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 :עפ ןופ טרפב -- טסנוק ןופ ןעמעלבָארּפ יד רעבָא ,(ַאקשישזירב -- ןעוו

 ענליו ןֹופ ןצענערג יד רעביא טיײװ טריסערעטניא םיא ןבָאה -- רעטַא

 | .עטיל ןוא

 ךליוװ יד ןופ ,*טלוקטעלָארּפ , רעװקסַאמ ןופ טייצ יד ןעוועג זיא סע

 ןבָאה סָאװ ,רעטַאעט ןיא ?ןרענַאיצולַאװער , דצמ ןטנעמירעּפסקע עטס
 2םיֹוא ,,.ערעײז ןוא .?טסּפױּפ רעד יװ רעכעלטסּפוּפ , ןייז וצ טבערטשעג

 ?ןדק עטלַא ןדנעש ,תוחבזמ עטלַא ןכערב ןיא --- ןענַאטשַאב ןענעז ?ןעוט

 | | .ןטרעוװו עטְלַא ןטכינרַאפ ,תוש |

 טָא ףיוא קוק ןיימ טלקיװטנַא טיירב ןענײטשטנַאמיד רַאפ בָאה ךיא
 טָאה עי צ ו ? ָא װ ע ר יד זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא .םינינע יד
 .ןטכינױַאפ ןוא ןדנעש ֹוצ ,ןכערב ֹוצ סעּפע עבַאנפיוא ןייק טשינ ??כב

 .עיצולַאװער רעד וצ האנש ןופ טצָארּפש סָאװ ,לובלב ַא דעלמענ זיא סָאד
 יא

 עטלַא יד | פ ײ ר ּפ ש ר ַא פ ףרַאד ,טרעקרַאפ ,עיצולָאװער
 ענַאילימ עטײרפַאב יד רַאפ דעלפירטוצ ײז ןכַאמ ןוא ןטרעוו ְל

 ;טפַאשנדײל ךיא בָאה -- עֶּלַא יד ןענעז ןרָאיזַארּפ ןוא רעשלעפ ---

 ןגעװ זדער עכלעו --- רעמיצ ןסיורג ןרעביא קידנפױלמורַא ,ןגירשעג דע
 .טַאירַאטעלַארּפ | | פ רוטלוק ַא ןגעװ יװ 'ירוטלוק רעשירַאטעלָארּפ , רעד

 .טַאירַאטעלַארּפ ן| ר ַא פ רוטלוק ןגעװ ר ַא ג ןיז ?ײװרעד ןָאק דיר ַא

 ןַא םימ ןעמ וימ "רוטלוק רעשירַאטעלַארּפ; ר ע דיט ַא ןופ ןוא

 עכעלרעגריבניילק ןופ ןרוּפש ןוא רעלטשער עלַא ןעמיור םעזעב םענרעזײא

 ןופ ןעמרָאפ עלַא זַא ,ןעקנעדעג ןומ ןעמ .ןרעגַאב ןוא תויטנ ,ןקַאמשעג

 -- ןרַאי עטצעל יד טײדּפשרַאפ ריז ןבָאה סָאװ ,טײקטריניפַאררעביא רעד
 ןוא רטקעמשנייפ ענעסערפעגנַא ,עטקיטעזעגנָא רַאפ "םילכאמ , ןענעז

 ,קיאָארעה ןופ רעטַאעט ַא -- ןבָאה ףרַאד רעיושוצ רעײנ רעד .ןבָאנס

 לכ?םדוק ...קיטנַאמָאר רעקיריג:טיײהיירפ ,רעויסערגָארּפ ןופ רעטַאעט א

 ןוא ַאנעװ עד עּפָאל ,ליכסע ,רעילָאמ ,ריּפסקעש -- סעיסוקסיד ןָא --
 :עצס ןפַאש ןעמ ןומ ײברעד .ןעסביא -- ןוא רעליש ,ָאנוה --- רעטייוו

 .קיטנַאמָאר ןוא קיאָארעה רעקיטציא ר ע ז ד נו א ןופ רעדליב עשינ

 רעקיטציא רעד ןופ ןרעװ לײװרעד ןעמ לָאז טצישַאב ןוא טיהַאב רעבָא

 !רוטַארעטיל רעכעלרעגריב

 ?טנַאכיד .ןרעטש ןֹופ סייװש םעד קידנשיװ ,שקידנערַאפ בָאה דיא

 יװ טָאה רימ ןוא ?כיימש םענעטנלַאהעגנײא ןַא טימ טקוקעג טָאה ןייטש
 .קילב רעטניוטשרעד ןיז ןעמונעגמורַא םערָא ןסייה ַא טימ
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 רימ ...קיטרַאנגײא ,טסיירד רקיע רעד ןוא ,טנַאסערעשניא רעײז --

 סָאװ --- ןעגנוריפסיוא ערעייא .ןרעקמוא ןינע םֹוצ ןוא ןפערט רָאנ ריז ןזומ
 ןשידײ, רענליװ ןופ ןסָאמ ןוא ןעמַאר יד ןופ סױרַא ןעײג -- תמא ןַא

 רעשיפליװַאסיטנַא; ןײק טשינרָאג סע ןיא רשפא ."רעטַאעט:הכולמ

 ערעײא רעביא .טרָא ןפיוא ָאד םעברַא רעד ןופ טכײװ ריא סָאװ ,"גנַאג

 .ןטכַארטרַאפ וצ ריז טניוק ןעגנוניימ

 טכַאמעג רימ ןוא יקסנַאשרַא סירָאב ןדלָאמעג ךיז טָאה םעדכָאנ ץרוק

 ךיא .?וש:רעטַאעט רעד ןופ גנוטייל יד ןעמענרעביא לָאז ךיא גַאלשרַאפ ַא

 .ןפרָאװעגּפָא שירָאגעטַאק גַאלשרָאפ םעד בָאה

 טשינ ריא ןָאק ,רעטַאעט רעײא וצ תוכייש ןייק קידנבָאה טשינ ---

 ןשירָאיטקַא ןופ טסײג ןיא רוד רעזדנוא ןעיצרעד ןפרַאד רימ .לֹוש יד ןריפ

 וצ םייקטיירג רערעגָאיצולָאװער ,טייקכעלשיז רענעביוהרעד ,םזילַאעדיא
 .םזינַאמוה ןכיוה ןופ ןפירגַאב ןטײרּפש

 ,םזיָאגע ןכעלרעגריבניילק ןופ חיר רעד טייטש רעטַאעט ןיא ךייא ייב

 ...ןימ ןטסגרע ןופ םזירעירַאק ,טייקנבירטעגכרוד רעשירעלדנעה

 ."ןרעטש ׂש , ןרַאפ ןעלקיטרַא טביירש !עסערּפ רעד ןיא טעברַא ָאט --

 !דובכ ןטסערג ןטימ -- |
 ?לקיטרַא ןטשרע רעיא ךיא גירק ןעוו = :

 ןופ ןעננולעטשרָאפ יד ןגעװ ןעלקיטרַא ייוװצ ןבירשעגנָא בָאה ריא
 ;רַאפ ,, שממ ןעוועג ךיא ןיב עניב רעד ףיוא תימלע ןיא .?רעטַאעט:הכולמ

 ןעלמיה יד ףיוא ןרעטש רעקידנטכיופ רעתמא ןַא ןעוועג זיא סָאד :"שביל
 ךיא בָאה ,ריא ןבענ ןצעמע ֹוצ גנוטכַארַאפ רעפימ ןיימ .רעטַאעט ןשידי ןופ

 :עטשרָאפ יד ןופ גנוצַאשּפָא ןיימ ןסולפנײאַאב ןזָאל וצ טשינ טימַאב ריז

 ייברעד .''הלבנ יד , ןוא "עמשטערק עטסוּפ יד , סנייבשריה ץרּפ :ןעגנול
 רעד ,?קַאטקעּפס ןטשרע ןופ קורדנייא ןוװיטיזָאּפ םעד םלוב ךיא קנעדעג
 ,טײקנפלָאהַאבמוא רעליוה ןֹופ קורדנייא םעד ןֹוא ,תימלע קנַאדַא רקיע
 ןוא רֹוניפ רעלַארטנעצ רעד קנַאדַא ייקנדירפוצפסבלעז ףיוא טלפכעג
 ;קעלַא ןופ *עיצַאטערּפרעטנוא , רעטנַאזעג:סניטש'מ רעד ןיא ייהלבנ רעד,

 :ָארטש עריא ,ּפָא טשינ טשיװ טייצ יד סָאװ ,ןכַאז ןַארַאפ ...ארזא רעדנַאס
 .ןרעטפולוצסיוא חוכב טשינ ןענעז ןטניװ עריא ,ּפָארַא טשינ ןשַאװ ןעמ
 רעד ןיא ןעײמניּפ סָאװ ,ק ז ו ח -- רעד זיא ןכַאז עכלעזַא ןופ ענייא
 קזוח ןכַאמ ײז זַא ,קידנסיװ טשינ וליפא ,ןטרעװ עריא ןופ ןכַאמ טסנוק
 .ײז םורַא ץילַא ןופ ,ריז ןופ
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 גנומיצ רעד טימ ןוא ,ןרַאװעג טכעלשנפערַאפ ןענעז ןעלקיטרַא יד |
 .יקס:נַא ןעמוקעג ןיא טנַאה רעד ןיא

 רעד זַא ;ןפידנַאב יד ייב ייטסנוק, ןגעוו ,סע טסייה ,טביירש ריא ---

 ןייז קיאור ןעמ ןָאק ,רעיומ ןקיקָאטש24 ַא השוריב רעביא טזָאל עטַאט

 רטייא ןעזרעד ךיא בָאה טציא .רעביור עדנַאב ַא ייב "רעקיטירקי:טסנוק, ַא
 .ףוצרּפ ןתמא

 טבעלעג ךיא בָאה ןענַאװננפ :עגַארפ יד לעטש ךיא

 עמוס עדילָאס ַא ,טלַאהעג ןיימ .טשינ ךיא בָאה הבושת ערָאלק ןייק ןוא

 ןיקסוװַאקפיל יב ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ ,שדוח ַא ?לבורטסָא, 1.290 ןופ

 ַא ןריפ וצ םישדה 3 ַא ןופ רשמ ןיא טכעלגעמרעד רימ טָאה סָאװ ןוא

 =עגּפַא ךיז טָאה ,ןעמַאמ:עטַאט יב ןטייהניוװעג עטלַא עניימ טיול זיוה
 טשינ ךיא בָאה "ןשָארג ןטקירעביארַאפ , ןייק .רעבמעצעד בײהנָא טקַאה

 ןופ ןזָאל, ,תורעשה עלַא טי לײװ ,ןבָאה טנָאקעג טשינ ןוא טַאהעג

 טלעג קידנעטש בָאה ךיא .עבט ןיימ ןגעק ןעװעג זיא "ןגרָאמ ףיוא טנייה

 וה ףיוא ?לײט ַא -- ןיא ,תואצוה ףיוא ןצנַאגניא טשינ --- ןבעגעגסיוא
 :ןגָאז דימת ךיא געלפ ,השקב סנצעמע ןגעקטנַא קידנעמוק ןוא ...תואצ

 טזומ רַאפרעד ןוא טלעג ןבָאה ק י ד נג ע ס ש ףרַאד ךיא זַא ,קנעדעג,

 לעװ ךיא ?ײװ ,"ןימרעט םוצ ,, םשה ןעמל ןבענוצּפָא ןלייא טשינ דיז ריא

 ךַאװ ַא ןיא יװ קיטיונ ױזַא טקנוּפ ןבָאה ןפרַאד סע םורַא שדוח ַא ןיא

 .?םורַא

 ןופ ןּפעלשסױרַא "תובוח ענעסעגרַאפ , ךימ ןגעלפ לָאמנײא טשינ ןֹוא

 .תוגאד

 :עג רימ ןבָאה "תוסנרּפ , ינימ עכלעזַא זַא ,ןעניימ וצ הטונ ןיב ךיא

 -- אמתסמ -- ןֹוא םישרח ןוא ןכָאװ ענעי םויק ןיימ ןרעטכײלרַאפ טנָאק
 ;רַא עמיור יד רעדײא --- רַאונַאי געמ עטשרע יד ןיא לײװ ,רעטלעג:הריד

 טלָאצעגניא ,אמתסמ ,ןרָאטַאקָאפ טייהרעמ יד טָאה -- ,ןײרַא זיא יימ

 ַא ןעװטג ןיא סָאד רעבָא .(סיורָאפ ?טרַאװק ַא רַאפ ןלָאצ טגעלפ ןעמ)

 עטמירַאב;קירעורפ יד טימ טלָאצעג טָאה ןעמ :הנויח עשיטַאמעלבָארּפ

 ףיוא לטעצ ַא יו סיורג ,?סעיצַאנגיסַא, ינימ עכלעזַא --- "סעקנערעק,
 עג ןיא םינמוזמ ןימ םעד טימ | פ יו ק סעּפע ןוא -- ריב שַאלפ ַא

 :ָאפ רעדעי ףיֹוא ןעמ טגנעלפ טיילק ןיא ,קרַאמ ןיא .ךייש טשינ -- ןעוו
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 !ַאטשינ , :ןרעהרעד --- םיורב וליפא ,רעקוצ ,שיילפ טנופ ַא ןופ גנורעד

 ."םַארג ןטצעל ןזיב טפיוקרַאפסיוא ירפרעדניא 8 ןיוש

 םעד טסיופ ןפכַאמרַאֿפ ןיא ןזיװַאב טָאה סע רעוו רעבַא

 .ידל ןגָארקעג ץלַא טָאה ,קיטשלבור:10 ן| שיר ַא צ ַא ןופ קע

 טרעדנוה -- ךיז טכוד -- טסַאקעג ןבָאה רעלברעק עשירַאצ ןעצ ןוא

 .עםעקנערעק
: 

 ,םיורב ןקורט :ןעזעגסיוא טָאה גָאטליױוװ ןײמ ױזַא יװ ,רַאלק זיא
 יש ,(ןעזעגנָא טשינ םישדח 4 רַאפ ךיא בָאה ןסײװ ןייק) רעקוצ רעניורב

 :ַאב :ביטש יד ןדנוא טגעלפ ןעװו טשינ ןעװ ןוא ,בור סָאד --- ייט ערעמ
 .ףֹוע --- וליפַא ןוא שיילפ לקיטש ַא קאשיפיגס ןופ ןעגנערב ןירעגיד

 רעטשד-ע רעד ןעוועג זיא סָאד ."ַאװַאלסינַאטס ,, :ןפורעג יז טָאה ןעמ

 ןוא םרעטנעענרעד דימ ןבָאה ןדנעטשמוא יד ןכלעוו וצ ,שטנעמ רעשיליוּפ
 2ביפ ַא רימ ןיא טצנַאלפעגנייא טָאה טייקלדייא ןוא טייקכעלרע סנעמעוו

 טָאה רַאז ןייק ןוא .רענייק סָאװ ,שטנעמ ןשיליוּפ םוצ גנוטכַא ןוא טּפַאש
 .ןטַארוצקיױוא ןזיװַאב טשינ ןרַאװריװ עקידרעטעּפש יד ןיא

 ןליט עשיאײמרַאטיױר ןיא ןענעייל ןופ הסנרּפ טַאהעג ךיוא בָאה דיא

 ןוא ,הסנרּפ:רקיע ןײמ ןעװעג ןיא ,תועמשמ ,סָאד :רעקיסַאלק עשיסור
 ;עברַא ןֹוא םירעוּפ יד .טקישומרעד ןוא טקיװקעג קיטסײג ךימ טָאה סָאד
 ;רעטימעג עטמַאלפעצ טימ ןעמענפיוא ךדימ ןגעלפ ןלעניש עיורג ןיא רעט

 ןיא טנַאמרעד ךיז בָאה'כ .טונימ 15--10 וצ ןרעיוד ןגעלפ סעיצַאװָא יד |
 :טשינ יד ןוא קסװָארדנַאסקעלַא ןיא ?ַאטסָאקַא , ןופ גנולעטשרָאפ רעד

 ןיא ןכעל ןיימ זַא ,טליפעג ךיא בָאה ַאד ןוא ."סעקשטעמעס, ענעגיּפשעג
 .ביל רימ ןֹוא קיטיונ ןצעמע

 ףיוא קידנעייטש ,?ָאנידַארָאב , סװָאשנַאמרעל ךָאנ ךיא בָאה לָאמנײא
 ;נניוז ַא טליפרעד ,ײרעשפַאּפ:ַאװַארב ןופ ?גָאה ןרעטנוא עדַארטסע רעד
 .ןצרַאה ןיא קיטייװ ןקיד

 .ןגיוא יד קידנשיװ ,עדַארטסע רעד ןופ ּפָארַא ןיב ךיא
 א עזרעד ןוא יברעד םיטש ַא ךיא רעה -- ?ןעשעג זיא סָאװ ---

 המאב ריא טנעז ?פנײװ ריא :ןגיוא ענעקַארשרעד טימ רעײמרַאטיױר
 תונורכז ענייז ןוא "רעטעפ , ןטלַא ןופ ןדײל יד טימ ןעמונעגרעביא ױזַא

 ?טכַאלש רענידָארַאב ןגעוו

 -- רעבָא .זרעפ ןטצעל ןטימ טקידנערַאפ דיז טָאה סָאד ,רבח ,ןיינ --
 !ר ע ט ײ וו

 ?רעטײװ ןעשעג זיא סָאו ---
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 יד קידגעעז ןוא לַאז ןפמַאלפעצ ןוא ןטציהעצ ןרַאפ קידנעייטש ---

 :רעד דיא בָאה ,רעדניק עקירעי;20 יד;טָא ןופ רעמינּפ עטלַארטשעצ עגנוי

 | -- ןסיוװעג ןיא לּפַאצ ןקידנגַאנ ַא טליפ

 ןוא ןלעטשנײא ןלעװ ײז :טנָארפ ןפיוא קעװַא דלַאב ןעײג .ײז --

 ןוא ,דנַאלרעטָאפ םעד ןֹוא עיצולָאװער רעד סנבעל עגנוי ערעײז ןבעגּפָא
 בָאה ךיא סָאװ ,םעד רַאפ סעקנערעק טרעדנוה רָאּפ יד ןעמענוצ לעװ ךיא

 בירקמ ךיז טיײקטיירג רעײז טכַאפנעצרַאפ ,אמתסמ ,ןוא טמערַאװעצ ײז

 ןכײװ ןפיוא ןפָאלש ןגייל ריז ןוא ןײגוצקעװַא טימרעד רעווש --- ןייז וצ

 ...ערדלָאק רעמערַאװ ַא רעטנוא רעגעלעג
 םיב רימ ןעמונעגנָא ,טקוקעגנָא גנַאפ ךימ טָאה רעײמרַאטױר רעד

 | :טרערעגסיורא ליטש טָאה ןוא ןניובנלע

 ךיוא ..פנַאלַאט טימ טסיטרַא ןַא רָאנ טשינ ,ךיא עז ,ריא טנעז --

 טצַאש ןוא םורַא ןשינעעשעג יד טפיײרגַאב סָאװ ,ריא טנעז קיװעשלָאב ַא

 זַא ,טנײמעג ןבָאה רימ !רבח ,טנַאה רעיא .שייקסיורג רעײז ּפָא קירעהעג

 ריס *.םיחװר ןיא זיוטב םיײגנ ךייא זַא ,הסנרּפ םש5 זדנוא וצ טמוק ריא

 ,רעמיטנגייא ןא ,יושזרוב ַא ,רעגריבניילק ַא --- ךיז רַאפ טַאהעג ןבָאה

 רָאנ טשינ ..רעקירעזדנוא ןַא טנעז ,סירא ךיז טלעטש ,ריא ןוא

 רע טפײג ןיא רעירַָאטעלָארּפ ַא ,רבח ַא ,דניירפ ַא ךיוא --- ייץעּפס, ַא

 .ןרעטש ןיימ טשוקעג ןוא שסורב ןײז וצ טקירדעגוצ טכירעגמוא ךימ טָאה

 ,דָאזיּפע םעד ןיקס:נַא טלייצרעד רעטעּפש ײװצ:נָאט ַא בָאה ךיא זַא

 טָאה ןוא ןגיוא עסיורג ,עגולק ענייז טימ טקוקעגנָא גנַאפ ךימ רע טָאה

 | ;ןדלָאמעג קידנכַאל

 ?עו ןיא !סּפעש ַא ןופ לנענ ןֹוא רענייצ טימ ריא טנעז ףלָאװ ַא --

 ןיא טהעטש "ןימאמ-ינא , רעיא ,קינלודָאה ַא סנירָאװוס ריא טנעז םִלוכ

 יד טיכ ןרעדירב ךיז ױזַא ריא טנָאק רַאפרעד ןוא "ַאימערוװ עיָאװַאנ,

 .עיטַארקָאמעד ןוא טםייהיירפ ןופ רעקנעה

 !שטיװָאמיקַא ןָאימעס ,ןרעקמוא ךָאנ וצרעד ריז ןלעװ רימ --

 טשינ ?םגה ,סיוװעג ַא ןיוש ןביג ןדָאזיּפע עטרעדלישעג טציא זיב יד

 :עגכריר טָאה ענליו עכלעװ ,ןכָאװ ןוא געט יד ןופ ,דליב קידנּפעשסױא

 . עגליװ ןיא זַא ,ןרעװ טגָאטַאב ָאד זומ וצרעד ...1919 בײהנָא ןיא טכַאמ

 :ערג יד ןיא יװ רעדנַא זַא טייוו ןעוועג עיצולָאװער רעד ןופ דליב סָאד זיא

 רעד ןופ ךמס ןפיוא עיצולָאװער םצע יד ןרעדליש ןוא ,דנַאלסור ןופ ןצענ

 * ןומעסהמסיטשמגה 0100
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 פיו ןוא) שלַאפ ןעװעג טלָאװ ,םישדח עגעיי רַאפ .טייקכעלקריװ רענליוו

 יי | | 0 .תמא ןופ

 ןעגנַאגעגנַא ןיא ,טיירב ןוא גנעל רעצנַאג ריא רעביא ,דנַאלסור |

 ןשיװצ .גנופַאש ןוא ;נויוב רערענָאיצולַאװער ןופ סעצָארּפ רעקיטכעמ ַא

 =עג טפָא ןבָאה ןוא ּפעק רעביא ןגױלֿפעג ןענעז סָאװ ,סעקלַאב ןוא ?גיצ יד

 סָאד .םינינב עסיורג יזיינ ןווייה ףיוא יװ ןסקַאװעג ןענעז -- ּפעק ןטלָאּפש

 ןוא ןטניװ עזייב םגה ,ןעילבפיוא ןקידרדסכ ןיא ןטלַאהעג טָאה .ןבעל עינ

 ןכַאמ טוװרּפעג טירש ןרעיו ףיוא ילבפיוא םעד| ןבָאה .םנקלָאװ ערעטצניפ

 | .טשינ וצ

 ּפעק ןיא לנוצ ןייק | ןגיולפעג טשינ .םעקֿפאב ןײק ןענעז עגליװ |

 ןופ זמיפ| ךייק) ןוא :ןסקַאװעג טשינ םינינב עײנ ןייק --- ןוא' .ןֿפַאמעג- 'פשינ

 | .ןעוועג טשינ זיא גנוילב
 ,םזינַאנרָא ןפשלחרַאה ַא ןופ טסורב עטכיוהעגסיוא ןַא ןעװעג זיא סע

 עלַא ןגיוזעגסוא רָאי יירד ראפ טָאה טנַאּפוקַא רעשישטייד רעד ןכלעוו ןופ

 .ןבעל ןופ ןטפַאז
 ביא רעד ,טכַאמ רעד ןופ דניירפ רעטסיירט רעד ןײז טנָאקעג וטסָאה

 יטסָאה ,ןעגנונעדרַארַאפ ןוא תונווכ עריא ןופ רעגנעהנָא רעטסטגייצרעב

 גָאט ןיפ ךשמ ןיא ,קידנליו:טשינ רעדָא קידנליװ ,הרירב:תילב ,טזומעג

 ןגעלפ עכלעוו ,ןעגנונעדרָארַאפ יד ןופ ןפַארגַארַאּפ לָאצ ַא ףיוא ןייז רבוע
 :ָאּפ:שיטערָאעט רעדָא עשיגָאלָאעדיא;לעיּפיצנירּפ סיוא ןבעגעגסורַא ןרעוו

 .םימעט עשיטיל

 =ןיב סיוא םיללכ יד וכָארבעג ןבָאה סָאװ ,רעכיורבסימ עקיצנייא יד
 ?וקעפס יד ןעװעג ןענעז ,ץוננגייא בילוצ ,ןטכיזסיוא עשיטקַארּפ:קיליװ
 2ןײּפש טימ ןעלדנַאה "סעֶלָאּפ יד רעטנוא !ופ,, ןגעלפ עכלעוו ,ןטנַאל

 ...ןסקודָארּפ

 מָאה ,רעקוצ טנופ ַא וצ טנַאלוקעּפס ַא ייב ןגָאלשרעד וצ ךיז ידכ
 ןיוש זיא סָאד ןוא ,עשירַאצ ףיוא ןטייבסיוא ייסעקנערעק,, יד טזומעג ןעמ
 ןע ט טָאה ם'ור ַא יוז ַא ן ט ָא ב ר ַא פ גנערטש ןעװעג
 :נ ר ע כ ײר ר ע כע ר בר ַא פ ַא יװ טיפע ג דיזה

 -- ןעװעג קַאבַאט ןיא "סעקסנערעק, רַאפ) .ס ָא ריּפ ַא פ ַא קי ד
 | .(ָאטשינ -- "!ונניא,

 ןשיוװצ רשוי ןלַאיצָאס ןופ רענרעק יד ןעניפעג וצ רעווש ןעוועג זיא'ס
 :ָארּפ רעטושּפ ןוא ריקליוו ןקיליװזײב ,טײקטרעּפמולעגמוא ןופ רענרעד יד

 עלַא טשלעפעג ןוויכ ַא טימ ןבָאה עכלעװ ,ם י א ג ו ש ןופ עיצַאקַאװ
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 ןרופ יד טריפענּפָארַא ,ןטרָאק יד טשימעג ,טכַאמ רעד ןופ תונווכ עכעלרע

 ;ופעגמוא ןדעי רעביא סנפיוה יד ןיא טכַאלעג ןוא ןגעו עקיטכיר יד ןופ
 א ןטײז .ט 9 ָא װ ע ג טָאה עכלעװ ,טכַאמ רעד ןופ גְנַאג םענעג

 םעד טרעטיײרברַאפ זיולב טפָא רעבָא ,טייקיטכערעג .עלאיצָאס ןטיירּפשי

 : .תו ר * ת ס .יד טפיטרַאפ ,שַאמשימס

 טָאה ףכענ ןוא געט עניימ ןכָאװ ענעי טּפעלשעג בָאה ךיא ױזַא יו

 . .ןדָאזיּפע ענעבירשַאב ַײד ַא ןופ .דליִב יונעג ַא רענעייל רעד ןיוש

 ןוא תמא רעד עכלעוו ןיא ,ןלַאפ ײװצ רךָאנ ןעגנערב זומ ךיא רעבָא |

 טשינ סײװ ךיא ןוא ,שואי ןופ דנַאר םוצ טריפרעד דימ ןבָאה תוריתס ענײז

 ןעוו ,"קיטקעלַאיד; טשיג ןעװ ...טשינ ןעוו בֹורג ןופ סױרַא טלָאװ ריא יוװ

 ןכות םצע ןיא תוריתס ןופ ףמ ַא ; ק ר ע דע -- טשיג

 . - .ףכַאז ןופ
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 - גָאליפע רעכעלמייהמוא רעד .טנז

 ;ָאטעגנָא דיז רימ ןבָאװ טנוװָא:ץרעמ ַא ןופ בײהנָא ןַא ןיא לָאמנײא

 ;רעביוא יד ןיא ןענַאטשעג ןענעז רימ זַא .רוזַאב ַא טימ ץעגרע ןײג וצ
 יב ןוא רעיוט רעד זַא ,טגָאזעגנָא ןוא ןכש ַא ןדלָאמעג ךיז טָאה ,םידגב
 טימ דעײמרַאטיױר ,גנ לײטּפָא ןַא לײװ ,ןסָאלשרַאפ זיא סַאג ןופ ריטרעדָאפ
 .ןעגנוניוװ עלַא ןיא עיז יווער ַא ךרוד טריפ שארב ייקורטילָאּפ, ַא

 .ךיא רעה -- .ןטקודָארּפ;זײּפש ,סיוא טזײװ ,טכוז עמ --

 רימ טָאה סע .יינש רעקירָאיַארַאפ יו ןעגנַאגעגנָא ןינע רעד זיא רימ

 ןבָאה ז רימ וװ ,טרָאד ןטרַאװ ןפרַאד זדנוא ףיוא םעװ עמ סָאװ ,ןסָארדרַאפ

 יד ןעמונענּפָארַא ןבָאד רימ !ןלַאפרַאפ '--- רעבָא .ןעמוק וצ- טגָאזעגוצ
 זיב ךיא ,העש עכעלפע רעכירַא ןענעז סע .ןטרַאװ ןביױהעגנָא ןוא ןעלטנַאמ
 טשינ ייוׁש רודעצָארּפ עצנַאג יד לָאמַא זיא יצ ...קידלודעגמוא ןרָאװעג
  פטריטסטרא יװ ױזַא קיטיײנמיא ןציז רימ ןוא ,רעכירַא גנַאק

 ײרעקױּפ עקרַאטש ַא ַא טרעהרעדי ךיז טָאה טנװַא ץ א רענזַא 11 םורַא
 ' 7 ..ריס ןיא

 ?טרָאד זיא רעוו ---

 :עופ עקי בליה : ֶהעֶרעֶר דיא בָאה - !טסַאלװ איַאקסמעיװַאס --
 7 | | . .עמיטש:רַָאנ

 ןרעביא ריז ןבָאה סע יו ,ןענעפע וצ ןזיװַאב טשינ ריז טָאה רימ יד
 .רעײמרַאטױה עכע?טע ןסירעגנַײרַא לעװש

 ,גנוטי יו ק - רעד ןיא טעברַא ךיא זַא ,ןדלעמ ֹוצ העדב .טַאהעג בָאה ךיא
 - ...ןזיװַאב טשינ סע בָאה ךיא רעבָא

 רענייא ןעירשעגסיוא טָאה = !ןסַאּפַאז עלַא ערעײא רעהַא טְזייוו =
 יי ,רעײמרַא יד ןופ

 ;יצסע ןֹופ שיט ןפיוא .ּפָאק םוצ ןָאמעג גָאלש ַא רימ טָאה טולב סָאד
 ףיוא רעקוצ רעניורב ?סיב ַא ןוא טיורב עװעזַאר קיטש ַא ןגעלעג זיא רעמ
 | י .זָאלג:ייט ַא ןופ לצטס א
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 ?םירש -- !טשינ טײצ ןייק ןבָאה רימ ?ריא טעיזדורַאמ סָאװ ---

 .טַאױלָאס רעד

 שענסיורא םיוק ךיא בָאה -- שיט ןפיוא ָאד ןגיל ןסַאּפַאז עניימ ---

 ...טלמרימ

 פַאב ןבָאה ,רעמיצסע ןיא ןײרַא ןענעז סקעז--ףניפ יד ןופ יירד

 רעכע?יירפ ,רעקיכליה ַא ןוא ,שיט ןפיוא ןָאטֶעג קוק ַא ,לבעמ יד טכַארט

 רעשידיגנ ןיימ ןופ .טיפוס ןכיוה ןרעטנוא ןסָאגעצ ךיז טָאה רעטכעלעג

 .הריד

 ןמקַאהעגּ ּפָא רענײא .טָאה--- ?ודנוא ריא - טֿפַאה םישּפמ עכלעזַא ר רַאפ --|
 ?צעש 'ג ,ריא טנעז --- רעטלוש ןרעביא ןּפַאלק ןעמונעג רימ ןוא ןכַאק סָאד

 =נפָא !יימ .טוגמוא רַאפ טמענ טשינ .רעגולק ןייק טשינ ןייֿפַא ,רעגריב רעט

 טָאה יא .סָאװ ,ןטקורָארּפ יד ןריריווקער זעמוקעג ןענעז רימ .טײקיצרַאה

 זדנוא זופ קזוח טשינ טכַאמ ..ןשטנעמ יורד רַאּפ געט ףניפ ףיוא יװ רעמ
 .גרַאװנסע רַאפ קנַארש רעיא ןוא רעלכיּפש רעיא טזײװַאב ןֹוא

 רעד רעטניה בוטשרעדָאפ ! ןיא ןענעפעי רוא טנָאק .קנַארש םעדי הק.

 ַײרד רַאפ .ןטקודָארּפ עניימ טא .טשינ רימ ןבָאה רעלכײּפש ןויק | .ךיק

 ,ןגרָאמ ףיוא ןפיוק רימ .ןֿפעװ . ירפ ןגרָאמ .שיט .ןפיוא ָאד ןגיפ ןששנעמ

 .!סעקנערעק רַאפ | ןגורקי סעּפע ןעמ טעווװ בלעוועג .ןיִא ביוא

 םימ א .רוּפש רעדעי זדנווװשרַאפ .זיא טיײקיטסופ .ןוא רעטכעלעג ןופ

 זײז וצ ןעזעגסיוא טָאה-ןינע רעד ,ןעמעלַא טשרעַקַאב טָאה .טסגרע :רעפ
 :ןָאטעג יירשעג ַא לָאמַאטימ טָאה רעטשרע רעד רעבָא ,טרעלקעגפיוא

 ?ןיוה ןופ םָאבעלַאב רעד טנעז ריא --

 | ...סָאבעלַאב 'רעדי :ָאו

 רעד הוא .קידנרעפשנע ,ו?פיז ,ןיימ .טלאהנייא .טנָאקעג טשינ בָאה'כ

 * יז ר ן - ישו / ?ענַאױמ
 ןוא עױנַאמָאק א { ןבע געֶנ רע טָאה -- !רעלעקני עֶלַא זיא טכוז --

 20 היא ?טדערעגסױרַא רעלכַאז רעקירעדיני ןַאש א טימ רימ ּוצ

 ץזומ ריא .טעװ .עמרָאנ) רעד -רעביא ץנוא ןדעי רַאפ זַא ,טקנעדעג --
 םױרַא } ןײלַא ,טנייל| ,,ןרעטשינ ,וצ זדנוא .טרָאּפשרַאפ-- .ןרעֿפשנעי:גנערטש

 . : .!ןסַאּפַאז ערעײא

 ק טו "ןגרָאמ ףיֹוא טיורב טנופ| ןייּק טשינ ֿבָאּה ךיא =
 סונעג .דיז ווא א ןָא מעג ;יּפש יַא רע טָאה --- !ןרעװי סע לָאז ?יופט יה .ד

 2 יי :ןעװַאלסינַאטס ןיא ןהנעטנירַא ןעמ

 2 יא
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 ביוא ,!טיושזרוב יד ײב ףַאלקש ,רעקיניזטסוװַאב:טשינ א טנעז ריא -- ==
 ןליװ עכ?עװ ,דניירפ ערעייא --- ,זדנוא ןפלעה וצ ןײגנײא טשיג טעװ ריא
 :ַאב רעיא םמונ קידנשטניוו ,רעבָא .ןבע? רעסעב ַא ןפמעקסיוא ךייא רַאפ
 ןדנעװּפָא טימרעד םעװ ריא .ןבָאה יז ןסַאּפַאז עכלעוו זדנוא טנָאז ,סָאבע
 :לעמ רעיא .ןטקודָארּפ ןטלַאהַאבסיױא רַאפ ףָארטש ערעווש יד םיא ןופ
 ?ןטלַאהַאב טניפ סָאװ :טגָאז .ענייז יװ ןטכַארטַאב רימ ןלעװ גנוד

 ָאטשיג רעמ ןיא בוטש ןיא , :טרעפטנעעג קידנענײװ טָאה עיסַאטס
 | | ."ןגיוא ערעייא רַאפ טגיל סָאװ ,סָאד יו

 :עג טָאה רענייא .ןרעמיצה יד רעביא טזָאלעג ךיז ןבָאה רעײמרַא ירד
 .רעמיצ:ענַאװ סָאד טנפע

 ;רַאפ-:נשינ ןופ ליפעג רעטיב ַא .בוטשרערָאפ ןיא ןענַאטשעג ןיב ךיא
 | | .טקינײּפעג ךימ טָאה גנוקידיילַאב רעטניד

 ןקרַאטש ַא טימ ןסידטנפיוא ריט:גגַאגנַײרַא יד דיז טָאה לָאמַאטימ
 | .טלַאטשעג עיינ א ןעזרעד בָאה ךיא ןוא טנַאװ ןיא פַאלק

 פָאק ןפייא .לטנַאמ רענעסירעגּפָא ,רעצרַאװש ַא .ליוויצ -- סעדיילקעג
 ףיוא .שצונענּפָא ,ןבירעגסיוא ,ףַאטש:רעטופ ןצרַאװש ןופ למיירטש ןימ

 םינַּפ רעד ןוא ...סקיב ַא ןעגנָאהעג ןקור ןפיוא םיא ײב זיא ?קירטש ַא
 2ָארגעגגײא ןרעטש ןרעטנוא ףיט ,ןקַאב ענעלַאפעגנייא טימ ,רעסַאלב

 ףרַאש סורַא ץְלַא טזיּפשעגכרוד ןֹוא טזגורבעגנָא טקוקעג ןבָאה ןגיוא ענעב
 ' | :ננערטש ןֹוא

 ."!ןרעװ טרעהעג ןוא טדערעג טשינ לָאז דיילטימ ןגעװ,

 ְָש

 ויא

 רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ טָאלויק:ןַאס , ןשיּפיט א ןעזרעד בָאה ךיא

 -- (לןַאפעג גָאז ַא טשיג ביוא) ןָאטעג טכַארט ַא ןוא עןצוקָאװער

 ןיימ טרעקעגמוא רימ םורַא טונימ ַא ןיא טָאה שטנעמ רעד טָא ןֹוא
 ענעדָאלעגנָא רענייטש ןוא יילב טימ רעשניה זַא ,ןביולג ןיימ ,ריירפ:סנבעק

 ןופ ןגעװו יד ףיוא ןענָאק םיאורב עזייב עלַא יד זַא ;ןוז יד טנייש סגקלָאװ

 --- רע ןֹוא ...שטנעמ ןופ -- טלַאטשעג יד ןקיטײזַאב טשינ עטכישעג רעד
 ,והובו וחות ןופ טמוק סָאװ .ץלַא זומ -- ןלַאעריא ענייז ןוא שטנעמ רעד
 א י | | .ןגיזַאב ןֹוא ןקיטײז טב

 ןַא ןופ לוק :ַא טימ יפמוהבעגסױרַא טָאה -- ?ָאד ריז טרעה סָאװ .--|

 | .רענעמוקעג;ײג רעדי בייל ןטרעטַאמעגסי וןָאא
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 :רעײמרַאטור רעטשרע רעקידנריפנָא רעד טרעפטנעעג טָאה םיא
 מהנעמ ןוא ןטקודָארּפ יד ןגײלסױרַא טשינ לַאפ ןייק רַאפ ליװ רע ---

 ןפניל סָאװ ,טיורב עצי:ַאװש ?קיטש סָאד רָאנ טגָאמרַאפ רע זַא ,קידתונשקע
 | .שיט ןפיוא

 =עגסיוא קיטסַאה ךיז טָאה סקיב רעד טימ ליוויצ ןיא שטנעמ רעד

 .טקיצײרקעגפיונוצ דיז ןבָאה !קילב ערעזדנוא .רימ וצ םיירד

 ןלַארפשנ ?טעלָאיפ יװ םקריוװעג רימ ףיוא טָאה ןנייװש טונימ ײװצ א

 .פמערַאװעג ןוא ןטכיולעג רימ ןטלָאװ

 :רַא דעד טָאה -- קווטילָאּפ רבח ,םַאזקרעמפיוא ךייא ךַאמ דיא --

 .זיֹוה ןופ סָאבעלַאב רעד זיא סָאד --- ןדלָאמעג ןזייב ןוא ךיימש עמ

 ,עמיטשנבייל רעד ןופ / ףורםיוא םעד טרעהרעד ךיא בָאה ךיילנ ן

 :רעירפ יו רערעטנומ ןיוש

 !שרַאמ !רעדניק .ןכַאמ טשינ ָאד רימ ןלעװ סעיזיווער םוש ןייק ---

 ןופ םיא רעטניה .רעײמרַא רעד סױרַא ףכית זיא רעמיצ:ענַאװ ןופ

 .עקירעביא יד ןרעמיצ ערעדנַא ןוא דיק

 ?םיוא םוצ טנַאה ןייז טגיילעגוצ שירעטילימ טָאה "טַאלויק:ןַאס, ןיימ

 יד טּכַאלקעגפיונוצ שירעציפָא ןוא ?למיירטש ןיז ןופ רעטופ םענעבירעג

 ענעגָארמענּפָא רָאנ ,?וויטש ןייק טשינ ךיא בָאה ןעזרעד עכלעוו ףיוא ,סיפ

 .לפַאנק עמורק טימ ןטעלביטש

 בָאה ,טקוקעגנָא ןבָאה ןגיוא עניימ סָאװ ,םעד וצ הריתס רעדליוו ןיא

 :פרעהרעד ,ןרעיוא עניימ קידנבײלג טשינ דיא

 :עגמוט ןײגַאב וצ סיוא לָאמַא טמוק ןדנוא !רעגריב טקידלוששנַא ---
 2ַאיצַאכ ןופ ןגעװ יד ןרידוטשוצסיוא טעטיסרעווינוא ןייק .םישעמ עטכער

 רעזדנוא ןײגכָאנ ןזומ ןוא ןעגנַאגעגכרוד טשינ רימ ןענעז עיצולַאװער רעל

 רעד וצ ןיב ךיא סָאװ ,טיירפ דימ .ןטקניטסניא ענעפָא ןוא ?כש םענענייא

 סָאדלַא .ןדנעווצּפָא ךייא ןגעק הלװע יד ןזיװַאב ןוא ןעמוקעגנָא טײצ

 4 !סטוג

 קידגלײא זיא ןוא גנוסירנַאב עשירעטילימ יד טרזחעגרעביא טָאה רע

 .ּפערט יד ףיוא סױרַא

 ךיז ,טָאה -- !שטנעמ ַא רַאפ סע ןיא סָאװ !ַאקסָאב ָאקטַאמ --
 טקישענוצ טָאה טָאג .אװַאלסינאפס רעזדנוא טלמרומעג ,קידנעמלצ

 עינַאּפ ,ךייא ןצישַאב וצ -- העש רערעװש ַאזַא ןיא למיה ןופ דאלמ ַא
 / .{ןדײל ערעײא ןעו וצ ןעוועג רימ זיא דעלנייּפ יוװ !ינַארד
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 .םנעה עניימ ןשוק ןפרָאװעג ריז יז טָאה דיילטימ ןופ סולפוצ ַא ןיא

 --- ןֹוא

 סָא- ןָאטעג רעדײלש ַא ,רעמיצ:סע ןיא ןײרַא ךיא ןיב ןַאד טשרע
 | -  .טגַאװ ןיא טיורב עצרַאװש קיטש

 .טרעמָאיעצ רעטיב לוק ןפיוא ךיז בָאה'כ ןוא

 ןעיסַאטכ ןוא טָאלויק:ןַאס םייב טביילב השעמ יד ןעװ !רענעײל ,רָא
 םעד גגַאזעגבױל ַא .עדָא ןַא ןייז טזומעג השעמ רעד ןופ ןיז רעד טלָאװ
 .שטנעמ

 .גָאליּפע ןא טָאה השעמ יד :רענעײל ,ךָאנ טרעשַאב טשיג

 .ןכש ַא טניוװעג טָאה ,ריט ןיא ריט ,ןגעקטנַא טקנוּפ ,ּפערט יד ףיוא

 .סלַא דָאנ טנעקעג םיא בָאה'כ .רחוס ַא ,די ַא !קיטכיװ טשינ ?ןעמָאנ ןיז
 געג ַא סַאנ "רעשישטייד , ףיוא טַאהעג לָאמַא טָאה .רשוע ןַא ,ריבנ ַא .?גניי

 :קעּפכ א ןעװעג ,אמתסמ ,רע ןיא טציא .םידגב עקיטרַאפ טימ טמעש

 פימ בָאה ןוא טנװָא:ןטוג , ןגָאז םיא געלפ ךיא .עבָארג יד ןופ -- שנַאל

 ?עגסיוא טשינ רעטרטװ ײװצ ןייק ,ענליוו ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא םייצ ,מיא
 .ןּפיפ עניד עניײז ףיוא ?כיימש ַא טימ ןפערט רימ טגעלפ רע םנה ,טדעד

 בָאה דיא :םיא וצ ןײרַא רימ ןופ ןענעז קורשילַאּפ ןטימ רעײמרַא יד
 : .ײנקעװַא םרעהעג םורַא 19 טונימ ַא ןיא ײז

 .:יימש ןטימ ןוא רימ !צ ןײרַא ןגרָאמ ףיוא רעקיצרַאהביל רעד טָא זיא
 :רימ וצ טגָאזעג ךעלפעה ןּפיל עניד ענייז ףיֹוא עלעכ

 א

 פרךעלקעז יד ןעמענוצ ,יקסװערָאמ רעה ,ןביולרעד רימ ךָאד ט'ריא ---
 | ?7?רעלקעז עכלעוו ---

 ןכוז ןעמוק ןפרַאד ?סעשטשירַאװָאט , יד זַא ,טסוװעג בָאה ךיא --
 ךעלקעז ייװצ טשקוררַאפ רעמיצ:ענַאװ ןיא ךייא ייב ךיא בָאה ,טנַאיװָארּפ
 ָאה ריא ,טנופ רָאּפ ַא טגײלעגרָאפ ןרעג ךייא טלָאװ ךיא ...רעקוצ טימ
 .טנידרַאפ ךעלרע סע

 :ןבעגעגוצ לענש רע טָאה ,ןגיוא יד ןיא רימ קידנקוקנײרַא

 יז ןענעק רימ .ןעמענ טשינ טעװ ריא זַא ,סײװ ךיא !חלילח ---
 | .ןפכענ ןופ טשינ
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 2ַאב ןיַארעד טנָאקעג ריִא טָאה יװ ?ָאד ךיז טוש סָאװ !ַאיסַאטס --|

 2 ?רעקוצ ךעלקעז זדנוא יב ןטלַאה

 עריא ןיפ ןגירשעגסײדַא טָאה קערש .טמיײלעג יװ ןענַאטשעג זיא יז

 י | .ןגיוא עיולב ענעסירעגפיוא:טיירב

 .טגערמעג טשינ ריא יב בָאה ךיא ןוא טביולרעד טשינ טָאה יז --

 ,רעסַאװ ןסיגנָא ןביולרעד רימ ןטעבעג ןוא רעמע ןַא טימ ןײרַא ןיב ךיא

 | .גגופײלרעסַאװ יד עילַאק טשרמולכ זיא רימ ייב ליײװ

 ,רעמיצ:ענַאװ ןיא קעװַא זןיא רע .רעמוטש ַא יװ ןסעזעג ןיב ךיא

 ןוש רע טנָאז ,רימ רעד וצ קידנעײג ,ןוא ךעלקעז ייוװצ ןגַארטעגסױרַא

 - ,  -ןֿפיל ענײז ףיוא עלעכיימש םעד ןָא

 ,ןײטשרַאפ טזומ ןֹוא דנַאטשרַאפ טימ שטנעמ א א ךָאד טנעז ריא --

 ןיא ךיא רַאפ תעב ,הנכס עסיורג ַא ןעוועג רימ רַאפ ןעגעז רעלקעז יד זַא
 :ָאמ ײב ןַא ,טנעצָארּפ 99 ףיוא טסוװעג ךָאד בָאה ךיא לײװ ,טשינרָאג סע

 ,ןכוז וצ ןגַאװ טשינ ,ןכוז טשיג סעשטשירַאװַאט יד ןלעװ ןיקסווער

 טשינ ןעגעז, -- ןלַאפ עכלעזַא ןיא טגָאז ןעמ יװ -- ?ןרַאטנעמַאק,

 | | ."קיטיוג
 ןוא *טָאליק:ןַאס , ןײמ ןכוזפיוא ךיא בָאה טפרַאדעג זַא ,סײװ ךיא

 .ןליצרעד םיא גָאליּפע םעד

 --- רעבַא
 טרעבקעעג ךימ טָאה -- ?"המקנ עכעלנעזרעּפ, סע ןיא רשפא

 ' | .ןײגרעביא סגיימ ?ָאז ָאט -- קפפ ַא
 :עי רַאפ טכַאמ רעד ןגעק ןכערברַאפ רעקיצניײא ןיימ ןעװעג זיא סָאד

 .םישדח עג
 .ןויסנ רעמצעל רעד טשינ ךָאנ רעכָא
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 קח ןוא קינַארט .טנזז

  תעב ,ץרעמ טפלעה רעטיײװצ ןופ געט יד ןענַאטשעג ןיוׁש ןענעז סע

 טשינ טרעמיק םענייק ןוא ,תוחוכ עטצעל ענייז סיוא ןעײגנ רעטניװ םעד

 ןצפיז עטצעל ענײז וצ וצ טשינ ךיז טרעה רענייק ,טײקגפלַאהַאבמוא ןיײז

 רעד ןגעקטנַא ןעמַארטש רעטרעדנוה ןיא טסילפ ןבעל סָאד .ןשינעײװ ןוא

 ;סיױרַא ,ייגש םענעזָאלעצ סעּפוק ןלַארּטש עריא ןגעקטנַא טגָארט ןוא ןוו

 רַאפ אדומ טשינ ןיוש ןבָאה סָאװ ,רעגניפ עקידיירפ טימ םיא קידנעּפולַאק

 ןיא ךעלעקניװ ענעטלאהַאב עלַא ןופ ,טסארפ ןוא שלעק ןופ ןעלדַאנ יד

 ןיהוו ,םופעמוא ןופ -- רעמעדיוב ףיוא ,רעכעד ףיֹוא ,ןרעלעק ןיא ,ןפיוה

 | ...םייקמעראו ןעמוקַאבנײרַא דיז ןַאק סע

 ירפרעדניא ןיײנ םורָא ךיא רעהרעד געט עכלעזַא ןֹופ םענייא ןיא
 םענעבירשַאב םעד טנַאמרעד טָאה סָאװ ,ריפ ןיא ײרעּפַאלק עקרַאטש ַא

 - .רעירפ געפ עצרוק טימ טנװָא

 איאקסשעיװַאס, :רעהרעד ךיא "?טרָאד זיא רעװג :גערפ ךיא

 | .ריט יד ןפע ךיא ןוא ,?טסַאלװ

 ירד ראי ַא ןופ שטנעפ רעגגוי ַא לעווש יד רעביא טערט לָאמ סָאד

 .םנַאה ןיא עקפאפ ַא א טימ .םקיב א ןָא .קיצנאװצ ןוא

 ריפ טירדעבלַאז טמענרַאפ ריא --- .רע טגָאז --- לעידטָאלישז ןופ ---

 .עיציזָאּפסיד רעזדנוא וצ ןבעגּפָא סנייא טזומ ריא .ןרעמיצ

 םעד ןטערעּפָא ךיא לָאז ןעמעװ רעבָא .ךיא גָאז -= ןרעג רעײז
 ?רעמיצ ןקירעכיא

 רימ יד יד | םנפעעג רע .טָאה ,ענַארפ ןיימו ףיוא .רעפטנע ןַא טָאטשנַא

 -  | :טגָאזעג ןוא

 | | .!ןײרַא טמוק !רעגריב ---
 ;נור א טימ ,סקוװ ןקיזיר ןופ ןַאמ ַא ןזיװַאב דיז טָאה לעװש רעד ףיוא

 . --.קיצכעז :רָאי א ןופ ,ןגיוא עיורג:לעה ןֹוא דּרָאב רעסייוו ,רעד

151 



 עװָאטַאװ ןוא ?קער ןװָאטַאװ ןצרוק ַא ןיא ןעװעג רע ןיא ןָאטעגנָא
 ףיוא .?קער סָאד יװ רילָאק ןקיבלעז ןופ טשינ -- ןזיוה עטּפעטשעגכרוד

 ןעזענ טַאהעג ןַאד זיב בָאה ךיא עכלעוו ,לפָאטנַאּפ ענרעצליהו -- סי יד
 .םי גערב םייב רעשיפ ןגָארט

 רע סָאה טנַאה ןיא ,געז ַא ןגעלעג זיא םיא יב עצײלּפ רעד היוא

 .רעמַאה ןסיורג ַא ןוא ,רעטלוש ןפיוא טנײלרַאפ ,קַאה ַא ןטלַאהעג

 םיא טפראד ריא ןכלעוו ,רעמיצ ןיא ןעניווװ םעוו רעגריב רעד טָא --

 טיול רעמיצ ןייק ןביילקסיוא .עיציזָאּפסיד רעקידנעטשלופ ןייז ֹוצ ןבעגּפָא

 רַאפ טניפעג ריא סָאו ּפָא ערט ,טקיטכערַאב טשינ רע זיא גנַאלרַאפ ןײיז

 .ןגרַאזַאב וצ םיא ביוחמ טשינ ריא טנעז גנורענרעד ןייק. רעמעװקַאב ריז

 . - םיא וצ ןדנַאװעג ןַאמרעגנוי רעד ךיז טָאה -- ?טרעה ריא --

 .רייסאוו םעראװ ןייק ןליפא ,טיורב ןסיב ןייק ןרעדָאפ פשינ טסָאז ריא

 .סרעייא ןיא רעמיצ סָאד זיולב

 םיא טינ -- רימ וצ ןדנַאװעג ךיז רעדיװ רע טָאה -- ריא ןוא ---

 םעד רעטנוא טביירש .ןקעדוצוצ ךיז סָאװ טימ ןוא ּפָאק ןרעטנוא ןשיק ַא
 .גנולײטּפָא:סגגוניוװ ןופ רעדרָא

 .םניפ סט ש ינ ןעװעג ןיוש זיא סָאװ ,רעמיצ ןיא ןײרַא ןענעז רימ

 ףיֹוא טָאה רעניוװטימ רעיינ ןיימ ןוא ,טנעמוקָאד םעד טעמתחעג בָאה ךיא
 .ײנטַאמַארגעינ, :טגָאזעג ץרוק םיא וצ גנודנעוו רעד

 ..ןשקע רעסיורג ַא זיא --- ?עיצידַארטפ,

 2יצ רעקיצניא ןימ ןעוװעג זיא סָאד -- רעמיצ םענעטערטעגּפָא ןיא

 טײהקנַארק:זדלַאה רעשינָארכ ןיימ בילוצ זיא סָאװ ,טכיל:םורד טימ רעמ

 ךיא ןינ -- הריד רעצנַאג רעד ןיא טקנופ:ץיז רעכעלטנגייא ןיימ ןעוועג
 הריד רעד ןופ "סַאבעלַאב,, ןרַאפ רעבָא ,רעגָאז:העד ןייק ןעוועג טשינ ןיוש

 ײפ שיט ןפיוא טכארבעג טָאה עיסַאטס תעב ןוא .טליפעג ךיִז ךיא בָאה
 ,ט לי ם ר ע ד ךיא בָאה ,(םעניורב )ןרעקוצ ןוא (ןצרַאװש) טיורב ןוא

 ?רַאפ םיא זו מס ךיא ןוא "חרוא, ןַא דיז טניפעג רַאד ןיימ רעטנוא זַא

 | , יי - ...ייט .זָאלג .ַא ןגייל

 'יןתמא יד וצ תוריתס , הרדס ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה ָאד ןֹוא
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 :ּפַא ןייק קידנרעהרעד טשינ ,ןוא רימ ןיא טּפַאלקעגנָא בָאה דיא זַא

 :לוק טגערענפוא ןא טכליהענּפָא טָאה ,לָאמ טײװצ ַא טּפַאלקעגנָא ,ףור

 טלישז , ןיימ רָאד זיא'ס ?רימ ריא טרעטש סָאװ ?סע טּפַאלק רעװ ---

 | .(*!דַאשטשָאלּפ

 ?ייט זָאלג ַא ןעקנירט ריא טעװ רשפא -- ||

 סָאװרַאֿפ ןוא ?ײט ןָאלג ַא ןעקנירט טשינ ןעמ לָאז סָאװרַאפ --

 י - ?ןגײלוצרָאפ סע ריט רעד רעטניה ריא טייטש
 :ייפברעביא ןַא ךיוא זיא ריט ןיא ןּפַאלק זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא רימ

 ייפ ועקנירט ןגעװ ןוא ןשטנעמ ןשיװצ ןעגנויצַאב עטבעלעגנּפָא ןופ ץכעב

 "!טקנירט,, :ןגָאז ןוא ןעגנַאלרעד רָאנ .{ ד ע ר טשינ ןעמ הרַאד

 ןעגנולדנַאהרעטנוא ;ןגָאז סע ןײלַא רע םעװ ,ןלעװ טשינ רעגעי טעװ
 !ת ס א ;דלָאג יװ קיטכיר ..."ןכערּפשעג:ָאלַאס, זיולב ןענעז

 =עק 8 ןיא --- רעקוצ ?סיב ַא ןוא יט זָאלג ַא טכַארבעג בָאה דיא זַא

 רעטכעלעג ןצרוק ַא פימ ןוא טלכיימשעצ ךיז טסַאג ןיימ טָאה --- קעשיל

 | :ןָאטעג גערפ ַא
 ?רעטילבלַאה ןיא ןעקנירט רימ ?ייס ריא טקנירט סעקשילעק ןיא ---

 :ןבעגענוצ ,רעקוצ םעניורב םעד קידנעעזרעד ,ןוא סעקיבוק עקיד
 ?ןירַאב ,טשינ רימ ריא טגניגרַאפ ןסייוו ןייק ---

 ביוחמ .שיט ןיימ ףיֹוא בָאה ךיא סָאװ ,סָאד ךייא טימ לייט דיא --

 ןיב -- טכַאמ רעד ןופ טרעהעג בָאה ךיא טייוו יװ --- ןרעגרעד וצ דייא

 ."טקיטכערַאב , טשינרָאג טימ ןיא גנורעדָאפ רעיא ןוא .טשינ דיא

 ?ענרעביא ךדימ רע טָאה --- "גנורעדָאפ,, ,?טקיטכערַאב , ,"ביוחמ,

 ןבילבעג ןיב ךיא ..ןניוא עקיורג יד ןיא האנש רעפרַאש ַא טימ טמירק
 זע !זעגםיוא טלָאװ סָאד -- קילּפער ןייז רָאנ םיא ןופ ןײגקעװַא לײװ ,ןייטש
 טוצ ןשטכירענמוא ןטשרע םייב םיא ןכַאמ ןוא ףירגנָא ןייז ןופ ןפיולטנַא יו

 --- "ןברק, ןײז רַאפ --- ךיז ןוא *?רעפײרגנָא , ןרַאפ סױטשנעמַאז

 .טזָאלעג טשינ ץושטסבלעז ןֹופ טקניטסניא רעד רימ טָאה סָאד

 .ײֿפ יד ןעקנורטעגסיוא ןקולש יירד:ײװצ טימ טָאה רע

 | | | ?ךָאנ ריא טליוװ --

 !ײרָאנ , ךיא לי יאדווא ---

 .יט ןָאלג 2 ?דנעק ַא ןיא טכַארבעג ֿבָאה ריא|

 | .ןפירגַאב עטבעלעגֿפָא יװ גנאגמוא ןופ ןדנוװשראפ זיא 'יהריד, ,"רעמ וצ :ןעװעג טשינ ןאד זוא גנונעבײצאב רֶעדנַא ןײק -- ץאלפנווװ ("
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 , .טשינ רעמ ךיא בָאה רעקוצ ןייק --

 ?פיוא ,ןביוהעגנָא רעטכעלעג א טימ רע טָאה --- ץירּפ רערעײט --

 סָאװ טיײהרענעשעבענמוא טשינ רימ טלייצרעד -- טרָא ןופ קידנעייטש

 ןַא ךיא ײב ןכַאמ וצ רעדרָא ןייק .טשינ טָאה ריא סָאװ ןוא טָאה ריא

 -יא ליװ ןבעק ןוא ןבעגעג טשינ לײװרעד רענייק רימ טָאה גנוכוזרעטנוא

 טוורּפ ןוא טשינ ךימ טכַאמ הטוש ןיײק רַאפ רעבָא .םולשב ךייא טימ
 :ַאפ, רעיא ןיא רעקוצ רעניורב קעשילעק רעד זַא ,ןדערנייא טשינ רימ

 .ןביילג טשינ ךייא לעװ ךיא ."קָאי

 לדגעק ןופ ײט םעד ןּפוז ןעמונעג ןוא טכַאֿפעצ ךעליירפ ד יז טָאה ר ע

 ,לנדעק סָאד ןעמענוצ ןעיפַאטס ןטעבעג ןֹוא רעמיצ ןופ סױרַא ןיב דיא

 | .קעשילעק םעד ןוא זַאלג סָאד

 ;גוװרַאפ שנעופעג ןכש ןײמ טָאה -- ?ןירַאב רעֶד זיא וװ ןוא --
 ?ןפערט ךיז רימ טיס רעמ טשינ ליװ ?טקידײלַאב ךיז טָאה רט -- טרעד

 ,ןבײלג םיא טלָאזעג ?ןָאטעג םיא ךיא בָאה סָאװ !ששנעמ רעגדָאמ ַא טָא

 ?רעירָאטטלָארּפ רעקירעגנוה ַא זיא רע זַא

 :רעעג קיטכירפיוא ןעזענסיוא טָאה רע זַא ,טלייצרעד טָאה עיסאטס

 ןוא רימ ןײז טנפע רע זַא ,טרעהרעד ךיא בָאה םורַא עלײװ ַא ןיא .טרעג
 ,ךימ קידנעעזרעד ,ןוא לעװש רעד היוא זײטש ןביקבעג זיא רע .עגיימ

 | | :טגָאזעג פיטש

 ךיא ?ןטײקשירַאנ ךיא דער רשפא .זייב טשינ םייז ,ץירּפ רבח --
 ןענעז ןששנעמ ערעטצניפ .גנויצרעד ןֹוא גנודליב רעיא טשינ רָאד בָאה

 .ךייא ןבענ רימ

 ?רַאפ ריא -- ןָאטעג גערפ ַא םיא דיא בָאה -- ?ריא טליװ סָאװ ---

 !טגָאז ?םעּפע טננַאל

 .נקורכױרַא ,ןוא -- !טונמוא רַאפ טשינ טמעֶנ !רבח ןידָאּפסָאג ---

 :רַאפ ,ןײרַא רעיא עמַאס ןיא טגָאזעג רימ וצ רע טָאה .,ּפָאק ןײז קיד

 - יי :טנַאה רעד טימ ?ליומ ןייז קידנלעטש

 םענײלק םוצ ילכ זיא'ס רעסָאװ ַא ןבעג רימ ריא טעװ רשפא ---

 :שָאלּפלישז רעיא רעביא ןריצאּפשמורַא טשינ רימ ךיז טליוו'ס ?ריורבעג

 =דנעמשרַאפ וי קוצנָא סיוא דיּמ ןדיימ' ןעיורפ יד זַא ,ךָאד עז ךיא ...זַאשט

 קַאה .ןיימ טימ ןלזג ַא ,טידנַאב ַא ןיב ךיא זַא ,ךָאד ןעניימ יז :ךעל

 לעװ ךייא ןוא ,רעמעברַא ןַא ,רעלסעט ַא ןיב .ךיא רעבָא .ּפעק ךיא קַאה

 שנעז ריא זַא ,עז ריא .ןָאפ טשינ הלווע ןייק .--- טָאג טיהַאב ! -- ךיא
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 .ןשטנעמ עניימ יװ ןיפ רעדנַא ןַא ןופ םנה ,שטנעמ רעקיצרַאה ַא רָאג
 ...דניירפ ַא ןײז רייא ?עװ דיא ןוא-ןַא רימ טיורט ,קיאור טייז רעבַא

 =עג יד ןטכיולעג בוטשרעדָאפ רעלעקנוט ןיא רימ ייב טָאה רעדיװ -

 .םדא:זב ןטלַארטשעצ ןופ טלַאטט

 יד טקי דנערַאפ רע טָאה תוטשּפ רעכעלשטנעמ ןופ דרָאקַא ןַא יו ןוא-

 | | :עינַאפמיס

 ?ילכ זיא'ס .עכלעוו א ןבענ רימ ריא .םעוו --

 ;וצ ןטירד וזפ טכַארבעג ןוא ןייטש טונימ' ַא טזָאלעג םיא בָאה ךיא

 | י .ילעצרָאּפ ןסײװ ןופ רישעג דנור ַא רעמ
 | | .!ריא טָאה !טָא ---

 רע טָאה -- - !טייקגייש ַא רַאפ סָאװ מיה ןיא רעטָאפ ,וד רַא --
 דיא טלָאװ ןופרעד .טנעה עדייב טימ ילכ יִד קידנעַײרד ,טרעדנוװעג דיז

 ,וק ןייק ,, | ..םעקשורטַאװ טימ .ןסיברַאפ ןוא שטשרָאב ןשיניארקוא .ןסעגעג

 . !תמאב ,רָאש ַא ?טשינ ריא טָאה לּפעט םענעמ
 !לּפעט םענעמייל; ןייק טשינ בָאה ריא .-- ||

 .!טלעוו ןימ א ...יילעֶצְרָאּפ ןיא ןסיּפ ןעמ טעװ . ..ןלַאּפרַאפ , ונ ==

 סָאװ . ..ריט- .רעמכַאמרַאפ ןייז רעטניה ,ןיוש ריז וצ .טדערעג: .רֶע טָאה --
 עג .קידנבָאה טשינ ,דלָאג ןופ .ןוא .רעבליז .ןופ ןכַאמ. יז ְךיוִרבעֶג ַא רַאפ

 העי; א א - {םייל ןוא .ךעלבי גונ

 טנורג ןיא --- ךיא ןוא ,םישדח רַאו - ןײמ י תעטנוא-ןסעזעגּפָא טלָאװ רע
 ...דניירֿפ ַא ןברָאװרעד טלָאװ +-- שטנעמ רעמַאזנייא;ןַא ,ןעמונעג

 טָאה ןוא ןטָאש רערעטצניפ ַא ַא טנורנּפָא ןֹופ ןכָארקעגסױרַא רעבָא זיא

 טָאה דעבלעוו ,מ װי 2 כב ע ש ט'נ עמ ןופ טקַאטנָאק םעד טרעטשעצ
 טניוװעג רימ ןבָאה גנוניווו לעד ךיא .ןלעטשנייא זלנוא יב ןביוהעגנָא ריז

 סרעטָאפ ! םעד .,דנ יקרעטסעווש ַא :ןעוועג| זיא עטרעפ יד ,:טרעפעבלַאז

 תמהמ ןוא תוריתס עפרַאש טימ שטנעמ ַא .ענימ ,רעטכָאט א ; םרעטסעווש

 ןעמַאמ ריא ! ןופ .קיכיסּפ יירעקיד רעקיוה; שממ - רעטלּפירקחַאפ ,םעד

 ;םינימ ַא .ןעמענרַאּפ וצ טעיַאּפסעג .טלָאװ סָאװ ,לבש ַא ַא םגשריעג יז טָאה

 ץרַאה ?דיײא ןַא == 'רעטלַא לקנָא) ןביל' .טעד , ןטַאט ןופ ;ןטסָאּפ .ןשירעט

 ירעכַאמעקשטנעה רעגליו ןקיזָאד 'םעד  ןופי טָאה סָאװ ,טייקכעלרע ןוא

 ריא ןעוועג ,זיא עגימ ,"ןאס רויפע ן ע מ 5 ט גע שז ד ַא טכַאמעג

 :ָאװער ; א ;ןסייהעג טלמעד טָאה'ס יידנוב, ןופ :דילגטימ ַא + ןבעל ץנַאג

 טייקכעלרע ,רעטסינימ ַא ךופ לכש ;עיצולָאװערי ןופ ןעעדיא .יעקרענָאיצופ

461 



 :נעש ןופ ּפיט ַא ריז רַאפ רימ ןבָאה -- טינש ןשיטירב ןופ טייקלדייא ןוא

 | .טײקכעלנעזרעּפ רעטרעטיילעג רעטסרעביוז ,רעטס
 ,טַאטשרַאװ םַײב ָאד טָא טפיוקרַאפ סעקשטנעה יד רעבָא ןעמ טָאה

 2ַאװלַאב ,, סעשטיוועקשיט ןבעג ,סַאג "רעקָארט , רעד ףיוא) ,למערק ןיא

 עטרעמיילעג .ערעביוז רעזדנוא ןעװעג ןיא ןירעפיוקרַאפ יד ןוא ,(י"סענ

 ןיא ןעלדנַאה לײװ ,ןטלַאּפשעג רעטקַארַאכ ריא ךיז טָאה .טייקכעלנעזרעּפ

 געלפ דיא ןוא ..רעגריבניילק ַא ןכַאמ ןשטנעמ ןופ זומ סָאװ ,רודעצָארּפ ַא

 רָאּפ 8 טימ רעגניי רימ רַאפ .זיא יז) ןרָאירעדניק עירפ יד ןופ ריא ןיא ריז

 :רַאפ וצ יז ןרעטש דימ ןגעלפ .סָאװ ,ןכורּפשרעדיװ ףיוא ןסױטשנַא (רַאי

 / .ןשינעעשעג ןוא ןשטנעמ וצ גנויצַאב ריא ןרעלקרעד ןוא ןייטש

 ןגרָאמירפ ןששרע ןכָאנ ךיא בָאה געז ןוא קַאה רעד טימ ןכש ןיימ וצ

 ...טפַאשביל ןֹוא יורטוצ טימ ןעגנורדעגכרֹוד דיז

 העש רעטשרע רעד ןוֿפ ףכית גנויצַאב ןיימ טָאה ןעיורפ יירד יד יב |

 ןטלַאהעג גנַאל ןופ ךימ טָאה יורּפ ןיימ .טייקנדירפוצמוא ןפורעגסיורַא

 ,םנַאה רעד טימ ןָאט ךַאמ א טגעלפ ןוא רָאיזַאטנַאפ ןקילײװגנַאל ַא רַאפ

 ?קַארּפ ןגעוו דער ךיא סָאװ ,סָאד ןרעהוצסיוא קיטיונ רַאפ קידנטלַאה טשינ

 רעתמא ןופ רעגערט ַא רימ ןיא ןעזענ טָאה ַאװַאלסינַאטס .םינינע עשיט

 ןַא ןעניפעג ?לַאפ םעד ןיא ךיוא טָאה ןֹוא עביל:ןשטנעמ ""רעכעלטסירק,

 עקיבייקג:ףיפ ַא ןעװעג זיא יז .ךירטש:רעטקַארַאכ ןקיבלעז ןֹופ .קורדסיוא

 ?טָאג ַאזַא טנידרַאפ יצ ...רעבָא ,טרינָאּפמיא ריא טָאה סָאד ןוא ןילוטַאק

 'עבעלטסירק , עפיט ַא ; ,קַאה רעד טימ שטנעמ רעד יװ ,קיװעשלָאב רעזָאל

 ּבָאק ןטימ טלקָאשעג ןסָאלשַאבמוא טָאה עיסַאטס . ןיימ ?םיא וצ גנויצַאב

 .טַאהעג טשינ רעפטנע ןייק ,ןוא

 | !ענימ | ןכָארקעג זיא "טנעו יד ףיו א, שממ |

 :ָארּפשעגסױא ןַא זיא = ,טהנעטעג יז טָאה --- יֹוג רעטלַא רעד ---|

 ןצ ךיז טסיצַאב וד ןוא ר רעיר ַא ט על ָא רּפ נפ מו רענעכ
 טשיג ןרעוװ טרעלקרעד ןָאק םָאד .רעטעברַא ןקיניזמסוװַאב א . וצ וװ ,םיא

 טײקיטליגבײלג ןייד טימ ,סעצַארמעַא רעשיטילָאּפ ןיד טימ יװ .שרעדנַא

 ןײטשרַאפ סע טסנעמ ...ףמַאק:ןסַאלק ןקיניזטסוװַאב ןופ םיללב יד וצ

 ןופ ןסיב ןייד ןטְלַא םעד ןבעגוצּפָא טייקטיירג ןײד רעבָא ,טשינ רעֶדָא

 :ַאטעלָארּפ ןופ אנוש ַאזַא טקנוּפ ןיא רע סָאװ ,םעד ןיא טלצרָאװ ליומ

 ,2 - ...וד יוװ רוטַאטקיד רעשיר

 :פסלָאז ןרעמיצ יד רעבָא ,רעקוצ ןוא טוורב טימ יש םיא ביג ,אלימ ---

 !טעפיב ןופ ןּפעלשסיורא סעּפע ןווורּפ טשינ טבאנ יי ב לָאז רע זא ,ןראּפשראפ
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 ןקיצנײיא ןיא טצעזַאב רעטלַא רעד ךיז טָאה ,טלייצרעד ןביוא יװ
 יד ןוא רעמיצ ןייז ןשיװצ .טגָאמרַאפ טָאה הריד יד סָאװ ,רעמיצ:םורד

 ןגרָאזאב ֹוצ ידכ ןוא ,דעמיצרעדָאפ ?קנופ ַא ןעוועג זיא יירד עקירעביא

 רעמיצסע םוצ רימ ןיא טקעמיכרַא רעד טָאה ,טכיל לםיב ַא טימ סע
 ַא לג .טימ ןעמַאר טלעטשעגנײרַא

 ?טיופ ַא רַאפ ןזיװַאב ןעמַאד עניימ ריז טָאה ריט '!עגרעזעלג יד טָא

 :טַײב א ןכַאמ וצ ןסַאלשַאב ךיא בָאה העּפשה רעײז רעשנוא ןוא ,רַאפעג

 :סע ןיא -- ץלָאה ןופ ריט ןייז ןוא םיִא וצ ריט ענרעזעלג יד ןלעטשנײרַא

 רעלרעווש לסיב ַא . ןעזעגסיוא רימ טָאה עיצַארעּפָא עקיזָאד יד .רעמיצ

 ןטיײקירעװש ןָא בָא .ףיא רעבָא ,רעגניפ עשיטנעגילעטניא עניימ רַאֿפ

 :נײרַא ץלָאה ןזיולב ושימ ריט ןייז ,רעמיצסע ןופ ריט ןיימ ןעמונעגּפָארַא

 :ליה יד ןכַאמרַאפ זַא ,טזָאלענסיױא ךיז טָאה ןַאד ןוא ...רימ וצ טלעטשעג

 .ןסַאּפוצ .,ןגעזוצ ,ןעלבוהוצ יז זומ ןעמ !טשינ ךיז טזָאֿפ ריט עגרעצ

 טלַאװ ,ןפלעה וצ רימ השקב רעד טימ םיא וצ ךיז דנעװ ךיא ןעװ

 :רעווש ַא יו םיא ןגעק טליפעג .ךימ בָאה ךיא רעבָא ,ןָאפעג רשפא סע רע

 רעד םורַא עּפָאס ןוא ץיווש ךיא א יװ ןעזרעד טָאה רע זַא .רעטקידניזרַאּפ

 ,רָאפ טמוק ָאד סָאװ ןענַאטשרַאפ טשינ תליחת רע טָאה ,ריט רענרעזעלג

 ןרָאװעג םיא זיא ,ריט ןייז ןּפעלשּפָארַא ןעמונעג ךיז בָאה ךיא ןעוו רעבָא

 ןוא ,ףירגנָא ןיז ןגעק סנבעל ערעזדנוא ןרעכיזרַאפ ןיא טייג ָאד זַא ,רָאלק

 ..ןרָאצ ןוא טולב טימ ןסָאגעגנָא ךיז ןבָאה ןגיוא .עלעה ענײז

 .?םיוא טשינ ,רעלגעוואבמוזא גנַאלנהעש ןסעזעג ,ךיז וצ קעװַא זיא רע

 קירוצ טנעה עטקיפולבעצ טימ ןיוש בָאה ךיא תעב ,רימ וצ ךיז טיירדעג

 | יי | .טרָא ריא ףיוא .ריט ןייז טלעטשעגנײרַא

 .םעד טשיװעג ןוא עיצַארעּפָא עקיזָאד יד טקידנערַאפ כָאה ךיא זַא
 זיא ,רעגניפ עטצַארעצ יד ןופ סנּפָארטטולב יד ןֹוא ןרעטש ןופ סײװש

 :ןדלָאמעג ןוא רעטצנעפ םייב טרָא ןופ ןעננורּפשעגפיוא קיטסַאה רע

 ריא זַא ,קערש סיוא ןפָאלש טשינ ןזומ ןיוש ריא טעװ טכַאנ יד ---

 חירטמ ריז רימ טםימ ריא טעװ ירפ ןגרָאמ .ןטכעשסיוא ןעמעלַא ךייא ?לעװ

 טיהנזעװנָא ןיימ ןופ רײא לעװ ךיא ןוא !"לעידטָאלישז , ןיא ןײיז
 : מב 2 .ןעײרּפַאב

 ןופ } הגווכ עטסדנימ ןייק .טשיג בָאה- .ךיא ?ןייא ךייא טלַאפ סָאװ ----

 : ..פייהרעטנוזעג ַאד ךייא טניוװ .ןעײרּפַאב וצ דימ ךייא

 טשינ זיא סע ןעוו ,ןבילברַאפ טשינ ךדיא טלָאװ העש ןיא וליפא ---

 רַאפ .ךיז ןקערש סָאװ ,סעקנירַאב ערעייא רַאפ .קידנגער ןוא טלַאק ןהיורד
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 רעבָא .תוירחא זגָארט וצ ביוחמ טשינ ריא טנעז ,געז ןוא רעמַאה ןיימ

 | .ןעמעטָא טשינ ךיא ןָאק ךייא טימ רךַאד ןייא רעטנוא

 .טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק ךיז רע טָאה ַײט ןופ
 לעװ ,"?עידטָאלישז , םוצ ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג רימ ןענעז ירפרעדניא

 :עג;קײטּפַא םלַאגעס רעביא סַאג רעקָארט ףיוא ןענופעג ךיז טָאה רעכ
 טמעמָאעג ךיז טָאה סע ,גָאט:סגנילירפ רעקידיירפ ַא ןעוועג זיא סע .טפעש
 ױזַא ןעועג רימ זיא געז ןוא קַאה רעד טימ רעטלַא רעד ןוא ,טכייל ױזַא

 ןײגקעװא טשינ לָאז רע ,טהנעטעגנירַא םיא ןיא בָאה ךיא :ןצרַאה םוצ

 -- ןוא טרעפשנעעג טשינ ןוא טמורבעגרעטנוא סעּפע טָאה רע .זדנוא ןופ

 םוצ קידנעמוקנײרַא ,ןעװ ,סורדרַאּפ ןוא שודיח ןימ ןעוועג זיא סיורג =!
 2נענייוו ַא טימ ןביױהעגנָא ןכש ןיימ טָאה ,לעידטָאלישז , ןוֿפ קינלַאשטַאנ

 :שָאלּפלישז רעד ןופ ןרעװ וצ רוטּפ ןביולרעד םיא לָאז ןעמ ןטעב לוק קיד

 זַא ;םיא טלדנַאהַאב עמ ױזַא יװ ןגָארטרַאפ טשינ ןָאק רע זַא ;דַאשט

 .ןכײלגסָאד ןוא רעבױר;טכַאנ ַא יװ םיא טכַארטַאב ןעמ

 טשינ ןֹוא ,ןרעיוא עניימ קידנביולג טשיג טושּפ ,ןענַאטשעג ןיב ךיא

 ...טרָאװ ַא ַא ןדערסיוא טנָאקעג

 גערפ ַא ךימ טָאה -- - ?זיוה ןופ סָאבעלַאב רעד ןײלַא טנעז ריא --|

 :עלמע רָאי א ןופ ןַאמרעגנוי ַא ןעװעג זיא סָאד .קינלַאשטַאנ רעד ןָאשעג
 טקעטשרַאפ ןוא טסוּפ ןעװעג םיא ײב זיא ?לברַא ןיײא ,קיצנַאװצ ןוא עכ
 רע טָאה טנַאה רעקניל ,רימ טנייש --- רעקיצנייא רעד ןיא .ענעשעק ןיא
 ..שיט ןרעביא טּפַאלקעג םַאזגנַאל ןוא טפיטשיילב ןרעװש ַא ןטלַאהעג

 ןרָאצ א ןופ גָאזנָא ןַא יװ .ןעזעגסיוא רימ ןבָאה ןעגנוגעװַאב ענײז
 : | | +  5,  .צ:רורבסיוא

 ךיז טָאה רע .ןרעפשנע ּוצ ןזיװַאב טשינ ךיא בָאה ענַארפ ןײז ףיוא -

 רעקיצנײא ןייז רעביא םינּפ ןרעגָאמ ןסַאלב ןטימ :שיט ןיא .טרַאּפשעגנָא

 ןעקנופ ןטָאשעג ןבָאה יעכלעװ .,ןגיוא ענירג ענייז טערומשזרַאפ .,טנַאה
 :טרעטסילפעגסיורַא ןוא האנש ןופ

 ףיוא עגַאלקנָא ןַא טימ .ןעמוק לָאמַא רָאנ טעװ רעגריב רעד בוא --;= }

 ןייק ןבײלברַאפ טשינ העש ןייא ןופ רשמ ןיא טעװ ,גנולדנַאהַאב רעטכעלש

 ?שיסור טײטשרַאפ ריא ...דַאשטשָאלּפ רעצנַאנ רעד יא .ךַײא: ןופ הכז

 ףענליד ווו רעיא יװ סעיטסעב עכעלנע:ןשטנעמ עכלעזַא טימ ךיז לעװ ךיא

 | ...ןיז עשיטניה ,ןעװעינָאמעהעצ טשינ ;גנַאל ,ןריוב

 .םירבא עלַא טימ ןרעטיצ ןביױהעגנָא בָאה הוא ?- !
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 =עֶנ ךיא בָאה -- ?סשכעלש ַא רַאפ ןָאטעג םיא רימ ןבָאה סָאוװ ---

 ןופ ןעגנורּפשעגפיוא זיא קינקַאשט םַאנ רעד רעבָא ,ןעלמַאטשפױרַא שווורּפ

 עלַא ןלַאפעגמוא ןענעז סע זַא ,ױזַא שיט ןיא ןָאמעג ּפַאלק ַא טָאה ןוא טרָא

 -י | .םירישכמ
 יװ ּפָא ךיז גָארט !ןעזנָא טשינ רעמ הוצרּפ ןייד ןלָאז ןגיוא עניימ ---

 | !סיפ ענייד ןגָארט ךיד גנַאל

 ףיֹוא ךיז ןוא דנַאפשננעק ןרעװש ַא שיט ןופ ןביוהעגפיוא טָאה רע -

 ,זיופב קנעדעג ןוא טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז בָאה ךיא .ןטסָאמרַאפ רימ
 ןימ ןטלַאהעג רעטלַא רעד טָאה ריט רעד ןופ טיײז רערעדנַא רעד ףיוא יװ |

 | . .ןקיאורַאב טװורּפעג ךימ  ןוא טסורב ןיז ייב ּפָאק

 טּפַאכענרעביא , ,טפור ןעמ סָאװ ,ןוא ךיז וצ ןעמוקעג ןיב ריא זַא
 =עצ דיז ןוא ךיז ןופ ןָאטעג סיוטש ַא ןטלַא םעד ךיא בָאה "םעטָא םעד

 : | :ןגירש

 ,ןגָאז םיא םעוו ריא ןוא ,קינלַאשטַאנ םוצ ןײגנײרַא רימָאל .ןיוש =

 ףיוא ךיז ןגָאלקַאב וצ טנורג םֹוׁש ןייק ןבעגעג טשינ ךייא בָאה ךיא זַא
 -  .ךײא ןגעק ןעגנולדנַאה עניימ

 ןלעוו קיגלַאש טַאג םוצ ,רעגריב; ץרַאה טמַאלפעצ רעיא ּפָא טשליק --
 !ןײגנײרַא ס ש י ג קירוצ רימ

 ?םילובלב יד רימ ןופ ןעמענּפָארַא טשינ ריא טליוװ סָאװרַאפ --- |

 ?נוא דימ טָאה ריא זַא ,ןעניימ קינלַאשטַאנ רעד טעװ סנששרע --
 רע זַא ,ןסיו ריא טפרַאד ,סנטיײװצ .ךעלברעק עכעלטע טימ טפיוקעגרעט

 :פָא וצ האנש ןייז ,לַאנובירטנעיָאװ:װער ןופ דילגטימ רענעזעוועג ַא זיא

 יװ ןדיציפַא טסיש רע .טייקיריגטולב רעכעלקנערק טימ ךיז טצענערג ןריצ

 גָא רַאּפ ןײיק טנַאה רעד רעטנוא קידנבָאה טשינ ,ןֹוא .סעקטַאּפָארוק

 טגלָאמ ..ֿפַאק רעיא וצ ליוק עטקנעברַאפ ןײז ןזָאלסױא רע ןָאק ,ןריצ

 ּפָאק רעיא .ןעגָאק סיפ יד ןממ ;לכ ,ןענַאדנופ ןגָארטּפָא ךיז רימָאל ןוא דימ
 ..טָארד ךַײא סָאװ ,הנכס רעד ןופ ןרעטײװרעד

 טּפעלשעגסױרַא טעמכ ןֹוא טנַאה רעד יב ןעמונעגנָא ךימ טָאה רע

 .ןריקַאטַא רעדיוו ןביוהעגנָא םיא ךיא בָאה ןסיורד ןיא ...ּפערט יד ףיוא

 ...ןסיוװעג ןוא דנַאטשרַאפ טימ שטנעמ ַא ןייז וצ סיוא טעז ריא --|
 קידנלייצרעד ,ןצרַאװשרַאפ וצ ךיס ױזַא ריז .ייב טלעוּפעג ריא טָאה יװ
 | ?ךיא יבנל גנריפפיוא ןיימ ןגעװ םירקש

 =יא דַאד ַא ןעמוקַאב ןרָאי עניימ ןיא םעװ ְריִא זַא !ןַאמרעגנוי -- ||
 טי ועלפיכ ןָא טמענ ןעמ יװ ןעזרעד ןוא גָאטימכָאנ ןטלַאק ַא ןיא ּפָאק ןרעב
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 ?אב ןרעוו םירישכמ:סטעברַא ערעייא ןוא ,ןטקניטסניא:ביור ערעײא ןנעק

 טשרע ןַאד ריא טעװ ,הלזג ןוא החיצר ןופ ןטנעמורטסניא יװ טכַארט

 ןא .ר ק ש .ןיא סָאװ ןוא ת מס א ןיא סָאװ ןײטשרַאפ וצ ןסקַאװרעד

 רעמ רימ ןבָאה ?ײװרעד ..ןשטנעמ ןשיװצ ןעגנויצַאב עכעלגעטננַאט יד

 ,שטגטמ רעטכעלש ןײק טשינ טנעז ריא .ןסעומש וצ סָאװ ןגעו טשינג

 ,לַאג ןא טולב ןוא רעסַאװ ןרעװ ןסָאגרַאפ ךס ַא ךָאנ טעװ סע רעבָא

 ת מ א ןיא סָאװ ,םעד ןגעװ ןטכַארפ ךיילג עדייב ןלעװ רימ רעדײא

 !קרַאטש ןוא טנוזעג רימ טײז .ר ק ש יא סָאװ ןוא

 .ןופ דעטסיולק םייב סַאג רעקצינדור ףיוא ןעגנַאנעצ : ךיז ןענעז רימ

 געװ םעד ןפיולראפ רענעײל םעד ןוא רימ זומ ךיא ןוא ,?עקילייה עלַא,

 | | :םישדח יײרד:ײװצ ַא ףיוא
 *סעקלַאיסָאב, יד ןופ קידנעײג ,ינוי ןיא ענליו ןשילױוּפ ןיא ןיוש

 ,סטכער יז טיצו סָאװ ,טנאוו רעביוט רעכיוה רעד ייב ךיא בָא ,סַאג ּפָארא

 טימ ראוטָארט ןפיוא ןסעזעג זיא רע ...רעלטעב ןטרעקיוהעגנייא ןַא ןעזרעד
 :עג ליטש א ןעגנַאגרעד זיא רעוא ןיימ וצ ןוא ,'?כיבמעבעג , ןיילק א

 יי *!סוטירק ןעמל סעּפע טגנַאלרעד , :למרומ

 טימ טגַאה .עטכער ןיימ ןגיוצעגסיוא ,טלעטשעגּפָא ךימ בָאה ריא

 -- ןרָאװעג טרענײטשרַאפ ...ןוא רעלטעב םוצ ןגניובעגוצ דיז ,לבור ןלעג ַא

 | כִש ם ע גע י ןײמ ןופ ןגיוא עלעה יד טקוקעג ןבָאה רימ ףיוא
 ןוא טשינ ךיא סײװ --- טונימ רָאּפ יד טבעלעגרעביא טָאה רע סָאװ

 - -י יה .ןלייצרעד וצ רעטנוא טשינ ךיז םענ

 :טלַא עטקידײלַאב ןײז ,עדריוו עכעלשטנעמ ןײז ,טײקיזַאלכַאד ןַײז

 : -- ןוֿפ ןעקנופ ןענעז -- טייק

 8 8 יי | | !ת סא |

 ?תס , ןוא !ר ק ש זיא ,ַּפָא טערט תמא םעד:נטָא ןופ סָאװ .,ץלַא

 תוריתס ןיא :רקש ןוא תמא ןשיװצ ?גנַארעג רעד ,לּפַאצעג סָאד זיא "תור

 .ןשלעפו יז ?יװ רקש רעד ןֹוא תמא ןופו ךעלקערב עטרעטילּפשעצ ןקעטשי--

 | ! עי צו ָא װ ע ר זיא -- וצרעד ןזָאלרעד טשיני

 .טולב .זיא ןוא ןרערט ןיא טקײװעגסױא זיא קיטקעלַאיד ריא ןוא

 .שטנעמ רעד טעשזדנַאלב ןגעװמוא עריא ףיוא

 ביוא ,! -ענַאיצולָאװער סיוא טרעװ שטנעמ רעקידנעשזדנַאלב רעד ןוא

 םירקיעה רקיע םעד ןקורּפָא ןלָאז סעירָאעט ןופ םיללכ יד זַא ;טזָאלרעד רע

 .ןבעל יז ןוא שטנעמ ןופ טרעוװ םעד ---
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 ךיז טַאה *?עירטָאֿכישז; ןופ קעװַא ןיב ךיא יװ םעד רָאנ העש יירד

 2גָוו רעקיבלעז רעד .ריט ןיא ּפַאלק רעטנאקאב:טוג ןיֹוש רעד טרעהרעד

 םציא ןיא ,ןטלַא םעד טכארבעג קירוצ געמ 2 טימ טָאה רעכלעוו ,ןַאמרעג

 .תוחילש רעיינ א ןיא ןעמוקעג

 סָאװ ,ןילַא ןריזיוקער ןעמוקעג ןיב ךיא !?בעמ ערעײא טזײװַאב --- |

 .ןבָאה ןפרַאד ןששנעמ יירד ןכלעוו,םומינימ םעד רעכירַא טגייטש
 | .ןרעמיצ עֶלַא ןעגנאנעגכרוד זיא רע

 .ןכַאז:סוסקול ךס ַא טָאה ריא ---

 ?טערקנַאק עכלעוו ---
 סע וו ,!ארָאשסער א ןיא ןעמוק ץונוצ ןָאק טעפוב רעד טָא ---- |

 .רעטעברַא רעטרעדנוה ריז ןזײּפש

 ןעװעג טפיוקעג .רָאי 23 ןענַאטשעג רע זיא זדנוא יב בוטש ןיא

 | ...עימ}רַּפ ַא ןעמוקַאב טָאה רע וװ ,גנולעטשסיוא ןט ףיוא

 .!{וצ טיײענ -- 'ו

 ;קעװַא םיא רעבָא ,ןבָאה טשינ רימ ןפרַאד שינעביולרעד רעיא ---

 רעיא וצ ,טשינ : 'ג ןבָאה רימ .רעגערט 8 בה םפרַאדעג ר ךיא טלָאװ ןנַארטוצ-

 / ?טעפוב 4 י א זיא סָאװ ?וביהמיוא סע עוו רעװ ...קימ

 יב ריז ז ןבָאה ןגיוא יד :?רעמלַא עטסלטימ סָאד טנפעעגפיֹוא טָאה רע

 | | .ריגיינ טימ ןדנוצעגנַא םיא

 ךייא ןלעװ רימ רעבָא !ןבָאה רימ ןפרַאד סָאד !רעלעט ?יפ/ ױזַא --
 א יא הל / .?ןקעלק טעװ 6 ...לייט .ַא ןזָאלרעביא

 .8 -- רעביא רימ רע טזָאל שיט םוצ ןלוטש 12 ןופ
 .לַאװ סע :ןבָאה רע ףרַאד קנַארש:רעכיב םעד .טעניבַאק ןיא ןײרַא

 ;רָאּפ יד .ףיוא רעכיב רעטנזיומ ןקעטָאילביב עטנפעעג; יינ יד ןיא דיז ןרעג

 | .סעגָאל

 ..טגערפעג ןקָארשרעד ךיא בָאה --- ?רעכיב יד ןוא ---

 | י ?ײז ריא טפרַאד סָאװ וצ ---

 .רָאיטקא ןַא ךָאד ןיב'כ ---
 סָאװ ןזָאלוצרעביא ךייא ןעז לעװ ךיא .טײז ריא רעװ סיײװ ךיא ---

 טיי יי .רעמ

 .:ןדלָאמעג שירָאגעטַאק רע טָאה ,שיטביירש םעד קידנעעזרעד
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 זיא סע .ֹוצ דלַאב ךיא םענ סָאד --
 .רעביירש רַאפ

 .געו םעד טלעטשרַאפ םיא בָאה ךיא }

 .!"ןרעטש , ןיא טעברַא ךיא !רעביירש ַא ךָאד ןיב דיא --|

 ?זײװסיוא:עיצקַאדער ַא ריא טָאה ---
 !ןיינ 2

 רעד ןעמוק טעװ ירפ 9 ןגרָאמ .לסעצ ַאזַא םנַײה ךָאנ טגירק ---

 ןעמ טעװ לטעצ םעד רעדָא זײװסיױוא םעד ןזײװַאב ט'ריא .טרָאּפסנַארט

 | | | .ןעמעג טשינ שיט םעד

 ןיא ןפָאלעגקעװַא ןיב ךיא .ןסָאלשעג ןעועג ןיֹוש ןיא עיצקַאדער יד

 ,סרעהרעד ךיא בָאה .רשוי ןענָאמ ,םימחר ןטעב ,ףליה ןכוז "*?עידטָאלישז;

 זיא סָאד זַא ,גנוקיטעטשַאב ןייק טשינ בָאה ךיא תויה ,שיטביירש רעד זַא
 :9 ַאש ט א ג ר ע ד -- רָאנ ןזָאלרעביא רימ ןַאק ,טַארַאּפַא:ךַאפ ןיימ

 ...ומצעבו ודובכב ק י נג

 ,טלָאװעג טשיג ךיא בָאה ןײגנײרַא םיא וצ

 יב טעברַאעג טָאה סָאװ ,דידי ַא ןפָארטעגנָא ךיא בָאה סַאג ןפיוא

 .טכַאמ רעד

 ?קילגמוא ןַא סעּפע -- ךימ רע טגערפ --- ?ךייא טימ זיא סָאװ --- |

 ?ןרָאװעג קנַארק זיא רעצעמע ?הרצ ַא

 / !שיטביירש ןיימ ֹוצ רימ יב טמעג ןעמ ---

 !"ןועפש , ןופ רעטעכרַאטימ ַא רָאד טנעז ריא :ךעלגעמ טשינ ---

 | .םנעמוקָאד ןייק טשינ בָאה'כ ---

 !טנעמוקָאד ַא יז יב טמענ !ןטײקשירַאנ --

 =סנַארט רעד טמוק ירפ ןגרַאמ ןוא ןסָאלשעג זיא עיצקַאדער יד --
 | -י .טרָאּפ

 רַאפ .גנוי רעקידרשוי ַא זיא רע !קינלַאטשַאנ םוצ ןײרַא טייג --- |

 | .רעסַאװ ןיא ןוא רעייפ ןיא ---.רעביירש ןוא ןרָאיטקַא ,

 ...רעציזַאבזיוה א ,יושזרוב ַא ןיב ךיא ---

 .ןײגנײרַא ךייא טימ געװ ךיא !טמוק .ןציװ ןייק טשינ טכַאמ --

 .ןײג טשינ םיא וצ לעװ דיא ---

 :ענרעביא ךיא בָאה קירוצ העש 4 טימ סָאװ טלייצרעד בָאה ךיא ןוא

 רעביירש ןוא ןרָאיטקַא רַאפ,} זיא סָאװ ,"גנוי ןקידרשוימ םעד ייב טבעל

 .?רעסַאװ ןיא ןֹוא רעייפ ןיא

 .פרעטישרעד ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה דידי ןיימ

 ןבעגּפָא ןשיטביירש ;לעּפַאב ַא
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 םעטָא רעיא .םגייווש !וא טקוק רעבַא !ןביוא ףױרַא טמוק !טרַאװ ---

 | .ןרעה טשינ ןעמ לָאז

 .?לעידטָאלישז , ןיא ףױרַא ןענעז רימ
 ןופ ?דײמ .ַא עקגישַאמ: ביירש ַא יב ןסעזעג זיא רעמיצ ןסיורג ַא ןיא

 | .19 רַאי א
 :יוקער עקידנגרַאמ זופ תומישר יד ןבירשעגּפָא ןיוש טָאה ריא --

 ?סעיציז
 !פיײמ ַא ---

 ?טרָאּפסנַארט ןרַאפ טעיּפָאק יד ןענעז ווו ---

 .רָאלפוש םענעי ןיא ---

 ?ןענָאיַאר עלַא --
 .רַאנ ךיא ביירש לייט ַא --

 ?סַאג:ןעּפַאש ---

 !ןייז ןטרָאד ףרַאד --

 .שיפ ם"יב טצעזעגקעװַא ךיז .ןגיוב 10 ַא ןעמונעגסיורַא טָאה רע

 רעקגיל רעד פימ קידנקעדוצ ,ןוא ןרעדנַא ןיא ,םענייא ןיא טקוקעגנײרַא

 טמימשיילב ןיור א ענעשעק ןופ ןעמונעגסױורַא רע טָאה ,ןגיוב ַא טנַאה

 אנ:ןעּפַאש רעד ןֹופ המישר יד טקיצײרקעגרעביא טָאה ןוא

 םוצ ןדנַאװעג דיז רע טָאה ,טרָא ןפיוא קירוצ םנגיוב יד קידננײלנײרַא

 :עקגישַאמ?ביירש רעד יב ?דיימ

 ,םנגיוב יד /טריפָארטנָאק ָאד טָאה רעװ רעצעמע שנערפ רעמַאט ---
 .ןײלַא דיא זַא ,ןגָאז ריא טלָאז

 ענעקַארשרעד טימ קידנקוק ,לדײמ סָאד טגַאזעג טָאה -- טֹוג ---

 :עג טשיינ ,רָאלק ,יז טָאה -- זיא רע ר ע װ ..."ןײלַא םיא , ףיוא ןגיוא

 / :ןפורעגכָאנ םיא ןוא טסוװ
 !קעװַא ײג ןוא סגנגיוב יײװצ דָאנ דלַאב קידנערַאֿפ ךיא ---

 סנגיוב יײיװצ יד רעבָא !טייהרעשנוזעג טייג .סיוא טשינ טכַאמ'ס --

 .ענעי טימ רַאלפוש ןיא ןגײלקעװַא םשה ןעמ? ריא טלָאז

 ,שימביירש ןיימ ןרָאװעג לוצינ .ןעמוקעג טשינ זיא טרָאּפסנַארט רעד
 סלא רעשירעציזַאבזיוה ןיימ --- םכותבו קנַארש:רעכיב רעשירַאיטקַא ןיימ

 .ןעלּפַאנ ענרעבליז ןוא ןזיוורעס יד טימ טעפּוב רעט

 .םעזעב ַא טצנַאט ,?יװ טָאג ז ַא
 2ַאב ריפ יד ;"ףיולענ;טייהיירפ ןשירענלעז,, ןופ םיפוג עטּפעקעג יד

 ןרענַאיצולַאװער רָאטַאטַאָאלּפסקע רעײז ייב ןכוז סָאװ ,ןרָאיטקַא עטהלווע
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 רעד זיא סעכירּפש ןילַא ןענעז סָאד -- ןלאפ:קזוח עטלייצרעד יד ;רשוי

 ןגָאװמיײר ןקידנפיול;דליװ ּפָארַא:גרַאב ןוא ףױרַאגרַאב ןופ דָאר רעקיבלעז
 .ןשינעעשעג ןוא ןרָאי ענעי ןופ

 ּפָא ןופ ןכייה ?ןלַארטש ןופ ןעלּפענ --- ןלײטּפָא ָאד טעװ רעוװ זוא

 ?סַאּפש ןופ סָאטַאּפ ?םירקש ןופ ןתמא ?רעקיניצ ןופ רעריטרַאמ ?ןטנורג

 ?טָאדקענַא ןופ עטכישעג
 55 וש

 ,ןרעדליש םיא ןשינעעשעג עלַא .טפָא ןעמוק ךיא געלפ ןיקס---נַא ֹוצ

 ַאד לײװ .ןלײט םיא םימ סרעטכעלעג עלַא ,ןבעגרעביא םיא ןצפיז עלַא

 -- ןוא ןליפענ ןוא ןרילָאק ,"רופַארעטיל , ?יפוזַא טקעטשעג רָאד טָאה

 !ןעקנַאדעג -- רקיע רעד .הןע קג ַאדע ג



 ןצילב .זא

 :ּפמעזקע:ןששנעמ ייר ַא ןיא ןסױטשעגנָא םישדח ענעי ךימ בָאה דיא

 ןופ ןכוױּפשרעדיװ ןוא ןטקַאפ יד טריציפינָאזרעּפ ומכ ןבָאה עכלעוו ,ןראיל
 :ןשטנעמ אזא זופ דליב סָאד ןלָאמוצסיוא ןעוועג גונעג טלָאװ סע .טייצ רעד

 יד ןדערמורַא ןוא ןרעדליש וצ טרָאּפשרַאפ טלָאװ ןעמ ןוא ,ראילּפמעזקע

 | ...ןשינעעשעג

 ?םיֹוא ץלַא ןבָאה עכלעוו ,ןשינעפעשַאב עויטימירּפ --- סייז ןייא ןופ

 ןיא סאו ,ץלַא זַא ,ןלעטשוצרַאפ ךיז קיעפ קידנעײז טשינ ,רַאלפ ןעמונעג

 זַא ;ןפַאש -- קימייצכײלג | ןוא טכיל ךיז ןיא טגָארט ,רַאפ טמוק ןבעל

 גנוגעװַאב יד יװ ױזַא טקנוּפ ןוא ,קיטיײזנייא טשינ זיא סעצָארּפ םוש ןייק

 טלַאמעג טשינ ןָאק ױזַא ,קירק:ןוא:ןיה ףיוא טריזַאב זיא םזינַאכעמ ןדעי ןופ

 ,עיצקַאער ַא ןָא ליצ ןייז וצ ןצעמע ןופ גנוכיירגרעד עקיטליגדנע ןייק ןייז

 ליצ ןייז ןעזעג טָאה טקעיבוס רעד ביוא ,ןשיװּפָא גנוכיירגרעד יד טעװ סָאװ

 .ןעגַאטשעגנגעק ליצ םעד ןענעז עכלעוו ,ןרָאטקַאפ יד ןעזעג טשינ ןוא

 =םַא:רוטלוק רעד ןופ תוחילש ןיא בָאה ךיא ןכלעו ,טרעצנַאק ַא ןיא

 טלמעד רעד ןטערטענפטיוא זיא ,רעײמרַאטיױר יד רַאפ סריזינַאגרַא גנולייט

 סָאװ ,םשור םעד ןוא טרעצנָאק םעד .וָאדַארגַאניװ ףסוי רעגניז רעשמירַאב

 עיורג יד ןיא רעטעבדַא ןֹוא םירעיוּפ יד ףיוא טכַאמעג טָאה רעמונ רעד

 :ַאק ערעזדנוא ןיא טָאה ויטָאמ רעד .ןרעדלוש טשינ ָאד ךיא לעװ ,ןלעניש

 ;נילק קפס ילב ךָאנ ט ע װ ןוא ןעגנולקעג לָאמנײא טשיג ןיוש ןעלטיּפ
 ןיא .טרפ רערעדנַא ץנאנ ַא ןדנוא טריסערעטניא טרָא םעד ףיוא .ןעג

 טשרע ןענעז עכלעוו, טײלעגנוי טעברַאעג ןבָאה טַארַאּפַא ןוויטַארטסינימדַא

 :עק,, עבעלטפַאשלעזעג יד ןופ סױרַא ,געט רָאג רעדָא ,ןכָאװ עצרוק טימ

 =וצ ךיז ןוא ןקיק ןביוהעגנָא טשרע ןבָאה יײז ;ןֹוז רעקיטכיל רעד וצ ""ןרעל

 ןעמעטָאנײרַא טנָאקעג םיוק ןבָאה ןעגנול ערעײז .ןבעל ן ופ ןטרעוו יד וצ ןקוק

 .ןטַאמָארַא יד ,תוחיר יד ,ןטפוד יד ,טפול יד
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 וצ ךיז טרעה ןוא עניב רעד יב עסילוק רעד ןיא רענייא ַאזַא םייטש

 ...?ָאפמעלַאגיר , טקַא ןט59 ןופ עירַא עטמירַאב יד טגגיז וָאדַארגַאגיװ יז

 49 טימ יװ שירפ טגיה רימ ןיא זיא רעמונ םעד ןופ קורדנייא רעד

 :עג ןוא ,קרעורעטסיימ תמאב סװָאדַארגַאניװ ןעוװעג זיא סָאד) קירוצ רָאי

 יניטטיטאב איטפאמ ןכעלכײלגרַאטמוא םעד רעירפ ןֹופ ךָאנ קידנעקעד

 װָאדַארגַאניװ זיא עירַא רעד םָא ןיא זַא ,ןגָאז דיא זומ ,?ַאטטעכלַאגיר , ןיא
 רעמ טקריוװשג "?ץרַאה עשידיי , םָאד ,תועמשמ ,טָאה ָאד ;רעקרַאטש ןעוועג

 .(יַאטגאק:לעב , סרענעילַאטיא םעד יו

 -- ןֿפעניש עיירג ןיא רעטעברַא ןוא םירעיוּפ :טגָאזעג יװ --- םלוע ןיא
 ,ײרעשטַאּפ:ָאװַארב ןופ שער ַא ,רעדליּפעג ַא ,למוטעג ַא ןענאטשעג זיא
 ךיא זַא ,טשַאררעביא ךימ טָאה תולעּפתה ןופ ןקורדסיוא יד יװ רעמ זֹוא

 ןרערפ יד טשיװעג ןבָאה ײז ןופ ר ע ק י ? ד ג ע צ יװ ןעזרעד בָאה
 ..םגײיװעג רעטיב -- ןבַאה ערעדנַא ןֹוא ןגיוא יד ןופ

 ךיז םורַא קידנקוק ,טלמרומעג ךיא בָאה -- ?!רעכבָאטקָא ,וטסיב טא;

 טַאה ןרערפ ענימ רעבָא .ןרערט ןגיוא עניימ ןופ טשיװעג ךיוא ...ןוא

 סָאד ןוא ידרעװ עּפּפעזושזד טשינג ןֹוא װָאדַארגַאניװ טשינ ןפורעגסיורא

 !רעצ םָאטטעלָאגיר ןופ טשינ טנייװעג בָאה ךיא .טסגוק יד טשינ -- לָאמ

 !טנײװעג ךיא בָאה -- ד ײ ר פ סמירעיוּפ טרעדנוה עכעלטע יד ןופ

 טבייה ץנעגילעטניא עשיסור עגעקנוזרַאפ םוהת ןיא יד סָאװ ,םעד טימ ןוא

 ןופ ןטכורפ יד טימ ןבעל עײנ סםָאד ןקריװַאב וצ טירש ךָאנ טירש ןָא

 ןופ יװ טלעווקעג בָאה ןוא טסיורגעג ךימ ךיא בָאה -- רענטרענגיװ עריא

 רע ביוא ,ןוא !ןָאפ קוק ַא רע לָאז ?יקס--נא זיא וװ,, :סגיוועג סיֹורג א
 ,ק ? ַא פ ןומ ךַאז רעד טייקנבעגרעביא ןופ קנופ ַא ןצרַאה ןייז ןיא טָאה

 יד ןפו"נַא לָאמַאכָאנ ,?לַאז:רעיושוצ םעדטָא ףיוא קידנקוק ,רע לָאז ןַאד

 | | ."ןפידנַאב  :רעבָאשקַא ןופ רעפעשי

 םענעי ופ ת ס א םעד תוחוכ עניימ טיול ןבירשַאב ריא בָאה ַאד

 | | !ןגרָאמירפי

 טמוק רקיע רעד .אהרוא בגא ,קידנעײגײברַאפ ןביושַאכ --- ועבָא

 י- וי !רעפייוװ

 טימ מקיקעג ןוא ןעגַאטשעג זיא "רענייא ַאזַא, רעטנַאמרעד רענעי
 םיא ןיפ יז טקורעגּפָא ,ןװָאדַארגָאניװ ףיוא ןגױא ענ עק ָאר ש רע ד
 לָאמ ןטנעצ םוצ ,ןטפניפ םוצ ןעגנַאגעג ןיא רע תעב ,סטכעלײװרעטניה
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 רעלדנו ןענעז סעיצַאװָא יד ןעו ןוא ,םלוע ןטמַאלפעצ ןראפ ןגיונרַאפ ךיז
 ןופ טײװש ןעמָארטש קידנשיװ ,רעגניז רעד ןיא ,ןרָאװעג טליטשעגנייא

 סיורג ַא טימ טעכָאפעג ןוא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה ,ןקַאב יד ןופ ,ןרעמש
 ךיז 'ירעגייא ַאזַא , רעד טָאה ,ןליקוצּפָא ךיז רעײװ ַא טימ יװ ,?כימ ןדײז

 לוקי ןפיוא ןוא םינּפ ןײז זיב ךיז ןגיובעגוצ טשינ רועיש ,טקוקענוצ םיא וצ
 :ןפורעגסיוא

 קַאט ַא ,יושזרוב יקֿפעי מ לֵא --- וצרעד ןגָאז ריא טעװ סָאװ ,וג --
 ,(* !טָאיַאּפ

 ןיא ןיא גנוריגער רעשיווטיל רעד יב עװקסַאמ ןופ רעײטשרַאפ סלַא

 טימ םקֹוװ ןכיוה ןופ גנויי א .20 רָאי א ןופ שטנעמ א ןסעזעג עגליוװ

 .פרעּפ יװ רענײצ ןעיײר ײװצ טימ ,ןגיוא עיולב טימ ,ּפָאק ןקירָאהדנַאלב א
 לַארפש ַא יװ ןטכיולעג שממ טָאה סָאװ ,םינּפ ןפיוא לכיײימש ַא טימ ןוא
 .ןוז רעבי רעד ןֹופ

 עיצולָאװער רעד זיב זיא רע .יקסוװָאקשאדעינ ןעוועג זיא ןעמָאנ ןיז
 ;רעטעּפ ןיא "דָאװַאז יקסווָאליטוּפ , ןטמירַאב ןפיוא רעטעברַא ןַא ןעוועג
 רעד זֹופ גנוטסעפ .יד ןעװעג זיא סָאד --- "דָאװַאז יקסװָאלימוּפ,, :גרוב
 ;עג ,טסוװַאב יװ ,טָאה דַאװַאז יקסװָאליטוּפ ףיוא .םינומדקמ עיצולַאװער
 טגעלפ יקסװָאקשארעינ ןכלעוו ןגעװ ,ןינילַאק שטיװָאנַאװיא ?יאכימ טעברַא
 :יפ ןיפ ,ןליוו ןרענַאיצולָאװער ןעמַאזגיובמוא ןופ ןדָאזיּפע ןלייצרעד רדטכ
 ,ןגולק ןייז ןופ ,רקיע רעד ,עקימורַא וצ גוצַאב ןיא טייקפעלשטנעמ רעפ

 י .ּפָאק ןטרעלקעגפיוא
 ןענינילַאק טימ ןיא -- ןעגנולייצרעד ענייז טיוק --- יקסװָאקשאדעינ

 | .טפַאשדניירפ ןופ ןעגנויצַאב ןיא ןעוועג

 ןדליב וצ ןעגנובערטש ענײז ןיא טציטשעג ןבָאה םיא לָאז ןינילַאק |

 ,סַאב םענייש ַא טגָאמרַאפ טָאה רע :לאירעטַאמ:םיטש ןטנכייצעגטיױא ןײז
 ךָאנ ןוא רעטַאעט-"יקסניאיראמ , ןופ רָאכ ןיא רָאי עכעלטע ןיוש ןעגנוזעג
 ןיא .טסילַאס ַא ןרעװ ,םיטש ןייז ןדליב וצ ןסָאלשַאב עיצולַאװער רעד
 רע .טציטשרעטנוא ןבָאה םיא ןינילַאק גָאז ,ןעגנולייצרעד ענייז טיופ ,םעד

 ,יי-י---יר

 .; ,ןעגנוז יוזַא ןָאק ןוא רעגריבנײלק ַא(*
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 ןעמונעגנָא ןעװעג -- טשינ ךימ טריפרַאפ ןורכז ןיימ ביוא --- ןיוש זיא

 -- עקידנדנעלב שממ -- עקיטכערּפ ןייז רעבָא .עירָאטַאװרעסנַאק ןיא
 רעשינעצס רעד ןיא שינרעדניה ַא ןרָאװעג טכירעגמוא זיא טייקכעלרעסיוא

 דימלת א סנינילַאק ,טסיגומַאק א ןעװעג ןיא רע -- ײטרַאּפ יד .ערעירַאק

 =ער עגעדישרַאפ ףיוא ןקורסױורַא ןביױהעגנָא םיא טָאה -- 6 רָאי ַא ןיוש
 .סנטסָאּפ עויטַאטנעזערּפ

 --- !2וװיט רעד ןעמענ סע לָאז ,עיטַאמָאלּפיד ןיא ךימ טּפוטש ןעמ ---
 יד קידנליפנָא ןוא ןײצ:לרעּפ עניײז קידנזײװַאב ,ןכַאל קיטסול רע טגעלפ
 ןיב סָאװ ,ונ -- סַאב םענעטעמַאס ןײז ןופ ןדַאקסַאק טימ טפוק

 ןפיוא ענירּפושט עדנָאלב ןיימ !רייא טעב ךיא ,"טַאמָאלּפיד , ַא רַאפ ךיא

 :ָאלּפיר טשינ ןוא דנַאלב טשינ רימ ײב ןיא ּפָאק | י א רעבָא ?ּפָאק

 | | -- שיטַאמ
 יװ סעװַאטקָא ירד ןיא ןכליהעצ ךיז טגעלפ רעטכעלעג ןייז ןוא

 | | .עמַאנ עשיטַאמַָארכ ַא

 :ץנענילעטניא:רעטעברַא רעד ןופ רעטסומ ַא ןוא !תויח ַא -- גנוי ַא
 .טיקכעלשטנעמ ,טייקבכעלרע ,טייקלדיײא ריא ןופ

 :קסַאמ ןופ רעײטשרָאפ רעד -- ןעוועג רע זיא ,טגָאזעג יװ ,ענליוו ןיא

 .גנוריגער רעשיווטיל רעד ייב טכַאמ רעוװ

 ?גָאק:גָאטימרַאפ ןופ םעניא תעב טנעקַאב םיא טימ ךיז בָאה ךיא
 ?רעד רע'ירפ ןיוש זיא פע עכלעוו ןגעװו ,ןעגנולײטּפָא:ײמרַא יד ןיא ןטרעצ

 | .ןרָאװעג םלייצ
 ןופ טנעמנַארפ ַא טימ טסידנערַאפ בָאה'כ --- "רעמונ, זיימו ךָאנ = |

 רע זיא -- ?יוװ ןוא טוג ןבע וצ זיא דנַאלסור ןיא ןעמעוו, סוװָאסַאר רֶקֲעיִג

 :ַאװ שימ ןוא ?כײמש ַא טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה ,ןעגנַאגעגוצ רימ וצ

 ,ענייט קידנקירד טסעפ ,ןוא טגַאה ןייז טקערטשעגסיוא טָאה ,ןקילב .עמער

 | :טדערעגסױרַא פימש

 טָאה סָאד :רעקיסַאלק יד ןענעיײל ןרעה ךייא ןעמוקעג ןיב ךיא ---

 טגיטש ,שרעהרעד בָאה ךיא סָאװ ,סָאד רעבָא ,ןזיירק ערעזדנֹוא ןיא םש ַא

 ןיא ריא טציז סָאװרַאפ ?ריא טנעז רעװ .ןעגנוטרַאװרעד עֶלַא רעביא

 ןטלַאװ ןענָאילימ יד יו ,ןטרָאד קיטיונ זדנוא טנעז זיא ?עטיל ןיא ?ענליוו

 עקיטשרָאד עטכַאמשרַאפ ערעײז ןיא ןסָאלשעגנײא ךוא ןעמונעגפיוא ךייא

 | | -- רעצרעה

 ךימ כַאה ךיא זַא ,ץרַאה ןײז וצ טקירדעגוצ יוזא ךימ טָאה רע ןוא

 - .זיר א ןופ סמערָא יד ןיא ייעלהפוע , ןַא יו טליפרעד
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 טריטנעירָא דלַאב ךיז טָאה ,םײהַא רימ וצ ןעמוקעג רע זיא ןכינניא

 סרענעײל םעה -- עניימ טרעהעגסיוא ,"תוריתס ןוא ןתמא , עניימ ןיא

 נא ןעװעג ךָאנ ןיא סע .ןכָאװ יד רַאפ סעיטעּפירעּפ --- עטנַאקַאב ןיוש

 -- רעבָא ,ןלייצרעד וצ טַאהעג ךיא בָאה ץלַא טשינ ןוא רַאורבעפ בייה

 ...טקעלקעג טָאה'ס

 ןטזַאלעגּפָארַא םעד קידנרַאּפשנַָא ,לעטַאפ ןיא ןציז ןבילבעג זיא רע

 =ענ ןוא ןביוהעגפיוא קיטסַאה ריז -- לָאמַאטימ ןוא ,טנעה יד ףיוא ּפָאק

 .רעמיצ ןרעביא ןזײרּפש ןעמונ

 ןיא יװ רענעט ןיא לוק ףיט ןײיז םרעהרעד ךיא בָאה --- !גונעג ---

 ןטײקטרעּפמולעגמוא עלַא יד וצ -- טעדנעװעג ןײרַא ןסיוועג םענעגײא
 ;לעפ ערעזדנוא ןופ ןזַארגדליװ יד ןסײרפױרַא ןזומ רימ !ףוס ַא ןעמענ זומ

 ןטסיטרַא ןואז ,רעפעברַא:רוטלוק ןיא םערָא קידארומו ױזַא ןענעז רימ !רעד
 ?רעד ןוא סעלירָאג ,םיארּפ ןעמוק .טכיל ןוא טפוק רעזדנוא שממ ןענעז

 ,ןּפיצנירּפ ןוא םיללכ עשירַאנ בילוצ תורצוא עכלעזַא ןדנוא ןופ ןרעמייוו

 .?סיוא, -- וו -- "ןייא, -- ֹוװ טשיג ןעייטשרַאפ יז עכלעוו ןיא

 יד וצ ןענַאק רעטעברַא:רוטלוק ןֹופ סעקסַאמ יד רעטנוא רעבָא ---

 | טפיג ןטײרּפש ןוא םיאנוש ןעמוקַאבנײרַא ךיז ןסַאמ

 רעײז ןשרָאפ טשינ רעבָא ,טעברַא רעײז ןרילָארטנַאק ןעמ ףרַאד --
 ,דניירפ ערעזדנוא ןרעװ יז ןלעװ ,ןסַאמ יד ןיא קידנטעברַא !גנומַאטשּפָא

 סָאװ טדער ,ןיינ ...םיאנוש --- ןרעװ ײז ןזומ ,ןסױטשעגּפָא קידנרעו ,תעב

 ?ערפ עֶלַא ןרעטנעענרעד ןיא עבַאגפיוא עטשרע ןיימ עז ךיא !טליוװ ריא

 ןקורדסיוא עדליוו יד ןעמיוצ ןוא זדנוא וצ ןטרעוו עקידועירפ יד ןופ דעג

 ...ןעיורט יװ ןסַאה רעמ ןענַאק סָאװ ,ןטנעמעלע דצמ האנש ןופ

 ןוא ןטַארטעגפױא רע זיא רעײמרַאטיױר יד רַאפ טרעצנָאק ַא ףיוא

 קרַאטש םיא טָאה ןעמ ."טסואפ , וופ ןטעלּפוק:*ָאטסיפעמ , יד ןעגנוזעג

 ?וועי , ןֹופ עירַא "סנימערג, ןעגנוזעג רע טָאה 'יסיב , ףיוא ןֹוא ,טרידָאלּפַא

 2יֿפימ יד רַאפ רַאסימַאק:סגגוריגער רעד ןעװעג זיא לַאז ןיא ."ןיִגעינָא ינעג

 ןעועג זיא סָאד .סַאקיסַאר -- ("לעידנעיָאװ םָאקרַאנ,) םינינע עשירעט

 | - .ןיקסװָאקשַאדעינ ןופ ךוּפה רעד --- םיטרּפ עלַא ןיא

 ,ץלַא ןופ אנוש רענעסיברַאפ ַא ,עמַאמ:עטַאט עשיטעל ןוֿפ ןוז א
 טָאה ,רעגייטש:סנבעל ןשרעבָאטקָארַאפ םֹוצ תוכייש ַא טַאהעג טָאה סָאװ

 יד ןענָאמרעד טנָאקעג טָאה סָאװ ,תוא ןייק ןגָארטרַאפ טשינ שיזיפ רע

 יקסװַאקשַאדעינ יװ קידנרעהרעד .טלעװ עטּפשמרַאפ ןוא עגעגנַאגרַאפ
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 סַאר -- רע סָאװ ,רעימראפיור סרעדנוה עכעלסע יד "קעװַא טּפעלש ,

 ןופ טיײיצ ןוא טלעװ רעד ֹוצ ,רעיצרעד ןוא רערופנָא רעײז זיא --- סאק

 יװ ,טליפרעד טושַּפ רע טָאה ,ערעּפָא רעשירָאטַארעּפסיא רעגרוברעטעּפ
 .לגרַאג םיב ןעמונעגנָא םיא ןטלָאװ עיצולַאװעררענַאק ןופ ?געג יד

 ןיא ןוײװַאב ךדיז טמָא ןביוהעגנָא יקסװַאקשַאדעינ טָאה קילגמוא םוצ

 ?עג ןֹוא טוה רעניװ ןכײװ ַא ןיא ,רעדניבסיוא ענעדײז טימ --- ליוויצ

 | .ךיש עטצוּפ

 ?עגײב ןײלַא טשינ בָאה ךיא עכלעװ ,ןשינעעשעג ןיוש ןענעז סָאד

 .ט ר ע ה ע ג בנָאה'כ סָאװ ,סָאד ?ייצרעד ךיא ןוא ,טניווװ

 ןכײר א ײב זיוה א ןיא טנװָא ןַא טכַארברַאפ ןבָאה רע לָאז רעירפ

 ענײז ןעננוזעג טפַאשלעזעג רעכײרלָאצ ַא ןיא טָאה רע וװ ,אנוש:ןסַאלק
 םיא .םידש ןגעװ ןוא דלַאג ןנעװ ,רעלערענעגנ ,רעלעכ ןגעװ --- ךעלדיפ

 טָאה ןעמ .עקיושורוב עגגוי ַא ריוואלק ןרעײט ַא ףיוא טרינַאּפמַאקַא טָאה

 .גָאטרַאֿפ זיב טעילוהעג -- ןוא טצנַאטעג ,ןעקנורטעג

 .ןעװעג טשינ טרָאד ךיא ןיב ןײלַא .טרעהעג ךיא בָאה יוזא

 :עיצ ַאלו? ע ּפ ם ןיא -- ןרָאװעג טקידלושַאב רע זיא םעד דָאנ

 םידידי עשירַאטעלַארּפ;טשינ ענייז רַאפ ןלאפ עכעלטע ןיא ןבָאה לָאז רע

 .עשירַאצ --- יז קידנלָאצסױא ,סעקנערעק ןטיבעג

 גָאט 8 בָאה ךיא ןוא ,לָאמ ײװצ ןעשענ רימ טימ ךיוא זיא סנױזַא

 | | .םרעגעג ךיז רעסעב ןעצ

 יד ײב -- עקיושזרוב ַא ןיא טבילרַאפ ריז ןבָאה רע לָאז רעטעּפש |

 .ןעװעג טשיג רעדיװ ךיא ןיב טיײקשבילרַאפ רעײז ןופ סענעצס

 בָאה גנולצולּפ ןוא ,ןפָארטעג טשינ םיא טימ ךיז ךיא בָאה ץרעמ ןיא = | |

 ןופ רעפיולטימ , ַא רַאפ ןרָאװעג טנעקיענַא זיא רע זַא ,טסוװרעד ךיז ךיאי

 עיסימ ןיז ןוא ןטסָאּפ ןײז שצונעגסיוא טָאה רע זַא ;?טכַאמנטַאר רעד

 .עיצולָאװער רעד ןדָאש טכַארבעג ןוא ןצונ ענעגייא רַאפ

 | -- ןטלַאטשעג ײװצ רימ ןענעז ןבילברַאֿפ

 ןופ טנעגילעטניא:רעטעברַא רעקידנשכיול ,רענעגנוזעצ ,רעלַארטשעצ ַא

 :םוא טימ טקוקעג טָאה סָאװ ,ןגיוא ענירג טימ שטנעמ ַא ןוא ,גרוברעטעּפ

 עג זיא רצוא רערעגָאיצולָאװער ןײז ןוא ךיז םורַא האנש ןוא יורטוצ!

 ?ניײא טשינ ריז ןָאק סָאװ ,ץלַא ןטָארוצסױא ןליװ רענרעזייא ןייז -- ןעוו

 : | .עיצולָאװער ןגעוװ ןפירגַאב ענייז ןופ םַאר ןיא ןסאפ)
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 . יש

 ,טסַאג רעטפָא ןַא זדנוא ייב ןעװעג זיא סָאװ ,(יקסשיניוועד) רעטייוו
 גנורעדנוװַאב שימ ןדער ,ןלױוּפ ןגעװ ןכערּפשעג ןריפרַאפ רדסכ טגעלפ
 .ןשטנעמ עשיליוּפ ןופ טייקלדײא רעד ןגעװ ,רוטלוק רעשיליוּפ ןגעוו

 ליב ענייז טימ ןליפסיוא טגעלפ רעטייוו סָאװ ,טכענ ןוא ןשנװָא יד וצ

 .ןרעקמוא .ךָאנ ךיז רימ ןלעװ ,ןבעל ןשילױוּפ ןופ רענעט ןוא רעד

 יי / :טנעמָאמ ןייא ןענָאמרעד דיא ליװ ָאד

 ךערּפשעג ןקיד:העש:9 ַא רָאנ לָאמנײא רע טָאה -- טרַאװ ,טרַאװ ---

 טָאה רע ןכלעוו ןיא ,?עטַאפ ןכײװ ןופ קידנעייטשפיוא ,ןפורעגסיוא קיטסול

 ןעמעלַא קידנטלאה ,ךעלגעװַאבמוא ןציז ןוא ןעקניזוצניא טַאהעג ביל

 קידנצַארק ןוא ןגיוא עשימַאניד ענייז ןופ ןצירּפשנעקנופ יד רעטנוא םֹורַא

 טעוו ריא !רַאװ -- לרעגניפ םעניילק ןטימ עצנָאװ ןופ ?לקניוו םעד רדסכ
 ,ןדער ךייא רַאפ לָאז ךיא זַא ,ןטעב ןוא רימ רַאפ ןקוב ךיז ןעמוק רָאנ

 ,יש רַא -- ,יקסורנַאּפ טירָאװַאג ,,, יװ רעמ טשינ רָאד טנעק ריא ?ײװ

 2ַאנ, -- ןיז טעװ , יקסורג ַאּפ , ןֹוא !שטיװַאנימאינעװ םארבא ,"יסעי יָאג

 --- ?ַאיסטעיַאשטשערּפסַאװ טירַאװ

 :ָאמ ,ןענעײל ןעמ טעװ ןשטיוװעקצימ !ןדער ןעמ טעװ שיליוּפ ---
 - / .  .ןרעדנוװאב ןוא ןכרָאה ןעמ םעװ ןענעּפָאש ןוא ןָאקשוינ

 ןשידי ןופ רַאטקַאדער רבח ,שידי טימ ןייז טעװ סָאװ ןוא ---

 ;וצטסבלעז ןיײז סיעכהל:וצ .יװ ןַאטעג גערפ ַא םיא ךיא בָאה --- .?גַאלרַאפ

 ..טריקָאש ךימ טָאה עכלעו ,טייקנדירפ

 קידנביוהפיוא קיטסַאה ,טגערפעגרעביא רע טָאה-- ?שידיי טימ --

 ..םה ?שידי טימ -- ןגיוא יד ןיא רימ קידנקוק ןוא קילב:רעלדָא ןײיז

 .בײהנָא ןיא --- תֹוחּפל .קידלגיופ טשינ ןייז טעװ שידיי טימ |
 טציא + ךיוא שידיי ןופ ,םהרבא בר ,ריא טָאה תחנ ךס ןייק רעבָא ---

 | ...סעּפע ןופ תחנ ?לכב טָאה ריא ביוא ,טשינ
 - .,רעטצנעפ םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע

 טלאטשעג יד טכַארפַאב !סַאג ןיא סױרַא שטקוק !רעהַא טמֹוק ---
 סע ר ע װ סטעז .עכַאּפַאּפ רעד רעשנוא ןופ טקעטש סָאװ ,בושט ןטימ
 סָאװ ,ןטכַארשיר 'וצ סָאװ ךייא טריטקיד סע רעװ ,ןבעל רעיא טימ ןָא טריפ

 יו . . -- ןדער ֹוצ
 .- .טרָאק עניילק .ַא רָאנ לוּפש םעד ןיא ןענעז ןדיי ןוא שידיי ---
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 טלָאװ סָאװ ,ענישזורּפס ַא יװ ןַאטעג ּפַאלק ַא רימ טָאה עזַארפ יד

 -- ןרעטש ןיא טגנַאלרעד ןוא ןסירעגסיורא דיז

 ךיז רענַאבנזײא עשיסּפּפ יד ןבָאה ?ירּפַא 19 ןפיוא טכַאנ רעד ןיא = =
 :ברוד ןוא קילבוּפער:ןטַאר רעשיוװטיל רעד ןופ טכַאמ רעד ןופ טרעקעגּפָא

 .ןרענָאיגעל עשיליוּפ םימ גוצ ַא ענליוו ןייק טזָאלעג

 :לֹוּפ ַא ּפָאק ןיא ןגָארקעג רעטײװ טָאה רעטעּפש העש עכעלטע

 | ...ליֹוק עש

 רָאנ ןעמוק רימ ןלעװ םיטרּפ וצ .ןביילב םעד יײב רימָאל ?ײװרעד
 ךשמ ןיא טרעהעג ןוא ןעזעג ןבָאה רימ סָאװ ,ןלייצרעד ןלעװ רימ יװ םעד
 .לירּפַא 19 םעד זיב --- ןכָאװ ריפ:ײרד ןופ

 רעד ןופ ןטיבעג עֶֿכַא ףיוא זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג ןביוא ןיוש זיא סע
 ;סיוא טָאה סָאֹוו ,טעברַא ןַא טלקיװעגרעדנַאנַאפ ריז טָאה רוטלוק רעשידיי

 .תורוד ףיוא טלצרָאװרַאפ ןרעוו עכלעוו ,ןעוטפיוא ןופ בײהנָא ןַא יו ןעזעג

 טיול ,תוהמ ריא טיול טָאה ןענַאגרָא;טכַאמ עריא ןוא עיצולָאװער יד

 רוטלוק:סקלָאפ ןופ ןטרעװ יד ןגעלפ ןֹוא ןציטש טזומעג תוחנה עריא עלַא
 :רעטנוא טָאה טַארַאּפַא;הכולמ רעשירַאצ רעד סָאװ ,סעיצַאנ עֶלַא ייב

 | | | י .טקירד

 ןיא ןגעלעג זיא ץלַא {ר ע ג י נ -- ןענַאטשעג ןיא רעדור םייב

 ןיא רע םגה ,{י ק ס+נ ַא טימ ןא !ןר ע ט ײ װ --- יב טנעה יד
 לײיװ) טעברַאשטימ ןגעװ ןרעה טלָאװעג טשינ ןוא סייז ַא ןָא ןענַאטשעג

 יװ סָאמ רערעסערג ַא ןיא "ר--ס, רעשיסור ַא ןעװעג דָאנ ןַאד זיא רע
 :ירב , :ןמיה ןשידנוב םעד ןבירשעגנָא טָאה רע םגה ;רעביײרש רעשידיי ַא

 ריז ןעמ טָאה ןיקס---גַא טימ --- (י""טיונ ןוא טנלע ןיא רעטסעווש ןוא רעד

 | | | י .טנכערעג דיוא

 עמַאכ ןיא .טייקיטעט עטגײװצרַאפ:טיירב ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה סע

 רעמײװ טָאה --- ןעמוקעג זיא ײמרַא עפיור יד יװ רעירפ דָאנ --- בײהנָא

 .לקיטרַא ןשידיי ןפשרע ןיימ ןבירשעגנָא בָאה דיא ."דָאװ יד , םעדנירגעג

 זיא דעטעּפש .ןרעמונ 2 ?כה:ךס ,רימ טנייש ,"דָאװ, רעד ןופ זיא סױרַא

 :ַאטשטנַא עיצוטיטסניא:הכולמ ַא ןופ םענרַאפ ןיא ,תודוסי עטיירב ףיוא
 ?גָאט יד -- וצרעד .ןרעגינ ןוא ןרעטייוו טימ שארב -- גַאלרַאפ רעד ןענ

 לעװ ךיא .(יקסנַאשרָא סירָאב רָאטקַאדער:טּפיױה) "ןרעטש רעד ,, ;גנוטיוצ

 :רומלוק רעד ןופ םיטרּפ ןנעוו ןפײרּפשרַאפ וצ דיז ןביולרעד טשינ ָאד רימ

 פלָאװ דיא .עמעט ןיימ ןופ ןעמַאר יר ןגיטשעגרעבירַא טלָאוװס .טײקיטעמ
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 ךיא ןוא .ןפקנוּפ ,סעטַאד ,ןטקַאפ ךס ַא ןנעק טקידניזעג קידנליװ טשינ

 ןדָאזיּפע טרעטנַאלּפעגפיונוצ רימ ךיז ןבָאה ןורכז ןיא זַא ,ןבענוצ זומ

 .1999 טימ 1919 ןופ

 עניימ טימ טקעריד ןטכַאלפרַאפ זיא סָאװ ,םעד וצ םוא ךימ ךיא רעק

 .ןכָאװ ןוא געפ

 ןיימ וצ .ןײרַאפײרעבײרש רעשידיי .ַא טעדנירגעג ךיז טָאה ענליװ ןיא

 ןופ ןעמָאנ םעד ןפורנָא טייקרעכיז רעלופ טימ טשינ ךיא ןָאק סורדרַאפ

 ןענעזייר ןמלז .שילַאש השמ -- זַא ,ךיז טכוד רימ) .רעציזרָאפ ןטשרע

 2ליו ןיא ןיא רע זַא ,סײװ ךיא םגה ,םישדח ענעי רַאפ טשינ ךיא קנעדעג

 ?םַאזרַאֿפ ןעמוקרָאפ ןגעלפ ןירדַאֿפ םעיינ ןיא .(ןעוועג ןיוש טלמעד עג

 יה ןורכז ןיא יז טרעטנָאלּפ רימ .החּפשמ:רעביײרש רעצנַאג רעד ןופ ןעגנופ
 ןגעלפ ןטרָאד .עקנַאלוהָאּפ סיורג ףיוא ,דַאבַאש חמצ רַאטקָאד ןֹופ גנוניוװ

 יד קנעדעג דיא .טייקיטכיװ רעשירָאטסיה ןופ םינינע ןרעװ שדערעגמיורַא

 :לעװ ךַאנ ,עי ד ע ּפ ָא 0 ק י צ גע ר ע ש י ד ײ רעד ןגעװ גנוציז

 עטסוּפ יד ךרוד םיהַא ןעגנַאנעג טכבַאנ רעבלַאה רָאנ טעּפש ןיב ריא רעכ-

 ןסינ טימ ןעמַאזוצ ("עװָאקַאמ , ,"יקצַאװָאלס ,, -- עקידרעטעּפש) ןסַאג

 רעד ןגעו -- םעד ןשיװצ ,אמויד ינינע ןגעו טדערעג ןבָאה רימ .סּפוּפ

 .?טײקמערָא רעד רַאפ רָאװ ,, רעקידנעײטשרָאפ

 עג ךיז ןבָאה רימ .ןטַאמרַאה טלַאנקעג טפָא ןבָאה טפול רעד ןיא |
 | .?יןסיש סע ןָאק רעװ , :העד רעד טימ ןגָאלשי

 | |  ?ןעגנוביא ,אמתסמ --

 .ןרענָאינעל יד טימ גוצ רעד ןעמוקעגנָא זיא גָאטרַאפ

 .לירּפַא 19 ןפיוא 18 ןופ טכַאנ יד ןעוװעג סע זיא

 ,ןעגנוֿפמַאזרַאמ :עטפָא ןעמוקעגרָאפ .ןײרַאֿפ ןיא ןענעז רעירפ .רעבָא
 ?סיוא טגײלעגרָאפ יקם:נַא טָאה ד ןעגנולמַאזרַאפ יד;טָא ןופ רענייא ףיוא ןוא

 | - == עסעיּפ ןיײיז ןרעהוצ:

 עשיטַאמַארד ,יקוביר רעד, :לּפעקרעטנוא "ןשלעוװ ייווצ ןשיװצ ,, ---

 . -- ןטקַא 4 ןיא עדנענעל

 ןופ טָאֿלברעש סָאד טרעקעגרעביא .ןוא ןדלָאמעג ליטש רע טָאה

 ,די:בתכ



 "סוביד, םעד טנעייל יקט-נא .8

 =ריפ ןיימ ןופ -- ןבעל ןיימ ןיא :ןגָאז קידניב ןוא ץרוק ךיא זומ ָאד

 רימ קרעװ סיקס:נַא זיא -- גָאט ןקיטנייה זיב רָאיסנבעל ןטסקיסיירד;ןוא

 :רעד ןוא וטפיוא ןשירעפעש ןופ ןה -- רקיע רעד ןבילברַאפ ןוא ןעוועג
 ?עמ ןיימ קידנטסעמ ,טײל:רעטַאעט עשידיי בור סָאד טגיימ ױזַא) גגוכַײרג

 ,ןגעקַאד ,ךיא ,"רעלַאּפַארימ עקלאירזע ,, ןופ טלַאטשעג רעד טימ טייקיש
 ןופ :שדערעג טֹוׁשּפ ,לעירעטַאמ -- ןה ,(יו ז ַא ט ש י נג ן .ײ מ
 ןעלקיװרעדַאנַאפ זייװנפוטש -- !םשה הצרי םא -- ןלעװ רימ .ה גוי ח

 רָאזיּפע רָאנ רָאזיּפע ,ּפַאטע רָאג ּפַאטע ,דליב ךָאנ דליב רענעייל ןרטפ

 רעשידיײ ןיא "עדַאיקוביד , רעד ןופ טַָאלב עקיברַאפליפ ןוא עכייר סָאד

 ָאד לײװ ,"רוטלוק , קורדסיוא םעד סיוא דיימ ךיא) עטכישעג:רעטַאעט

 ךיא רעבָא ,(רוטלוק:מ ו א -- ןופ שימוצ רעסיורג וצ ַא ןעװעג טלַאװ

 יד , ןטימ תוכייש ןיא טשינ ךיא ביירש עטכישעג ןייק זַא .ייברעד ןרָאװ

 .לַאפ רעדנַא םוש ןייק טימ תוכייש ןיא טשינ יז ביירש ךיא יװ טקנוּפ ,''קוב

 ?ורכז עניימ זיא טקנוּפ ַא רָאנ ןעװעג זיא ראצ ןגעװ ?טיּפַאק רעד יװ ױזַא

 ןגעװ ןֹוא ןיקס:נַא --- ?וחל שדוק ןיב ?ידבהל -- ןגעװ ךיוא סעװ ױזַא תונ

 1 ע ל סי 5 ש ס י } א ןרעװ טכַארבעג תונורכז עניימ ןיִא ייקוביד ,

 ןרעיוא ענימ טימ טרעהעג ,ןגיוא עניימ םימ ןעזעג בָאה ריא סָאװ ,סָאד

 טפלעה רעטיײװצ רעד .ןופ ךשמ ןיא ןסיוועג ןוא טימעג ןיימ ןיא גָארט ןוא

 .רָאי 40 ןופ ןל אמיק ַא 1999 זיב 1019 ןופ :טעמכ) געווסנבעל ןיימ ןופ

 - *  ..(68 -- לכה דס טלַא טנייה ןיב דיא

 רעטעּפש ןעמוק רעבָא ןלעװ ןדָאזיּפע ןוא ןּפַאפע עטקידניקעגנָא יד

 -- טּפָא ןוא עפיט יד טיול ןוא טײקטלמַאזעגנַא רעשיגָאלָאנַארכ רעײז טיול

 ײז טימ תוכייש ןיא בָאה ךיא עכלעוו ,ןרוּפש עלופקיטייוו --- !טפָא וצ
 ?רַאפ -- םַאנסיוא ןָא טעמכ -- עלַא ןענעז עכלעוו ןִוא ןגָארט וצ טַאהעג

 ןגָא וצ טשינ -- | צ א ר עפיט עטלײהרַאפ טשינ יװ ןבילב
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 ןוא טייקשידיי רעשירָאיטקַא ןיימ ןופ רעקילדנעצרָאי יד ךרוד -- "ןדנוװ,

 - ...ןצרַאה ןדימ .ןטקיטײװעגנָא ןיא טײקשירָאיטקַא רעשידיי

 ,ןײרַאפ:רעבײרש ןשידיי רענליוו ןיא טנװָא;רעטניװ םייב ןטלַאה רימ

 .(?ץירעמ --- רשפא) 1019 רַאורבעפ ןיא

 .עדנעגעל עשיטַאמַארד ןיז טנעייל שטימיקַא ןָאימעס

 ןיב ךיא ןוא ןרעטנַאלּפ ףךימ ךיא ןָאק | ט ק ַא פ ענלצנייא ןיא

 טרערעג זיא סָאװ ,םעד ןגעװ ?ייצרעד ךיא סָאװ ,ץלַא יצ ,רעכיז טשינ

 .רעלשקניּפ רעביא ךיא ביג -- טרַאװנגעק ןיימ ןיא 'יקוביד ,, ןגעװ ןרָאװעג

 טנװָא םענעי טָאה יקס:נַא זַא ,רעכיז רַאפ רימ טנייש ,לשמל ,ױזַא

 ןיקסװַאלסינַאטס .ס .ק רַאפ טנעײלעג רע טָאה עסעיּפ יד זַא ,טליײצרעד

 זַא ;(?תועט ַא ךיא בָאה ָאד רעדָא ?1918 ?רָאי;המחלמ ןטשרע ןיא)
 סָאד) "הלושמ ,, ןֹופ עלָאר יד ןריפנײרַא ןטָארעג םיא טָאה יקסװַאלסינַאטס

 2עי טשינ --- זַא ,ןייז ןָאק סע רעבָא .טרעהעג ינזַאב ןיקס:ננַא ןופ ךיא בָאה

 ;טימ טשינ ענליוו ןייק רע טָאה רַאילּפמעזקע ןשיסור םעד זַא ;(טנװָא םענ

 :וצּפָא ןזיװַאב טשינ רע טָאה ,ןוזּפיחב עװקסָאמ קידנזָאלרַאפ ...טכַארבעג
 טציא --- ןוא ,רַאילּפמעזקע ןקיצניא םעד ןיקסװַאלסינַאטס ייב ןעמענ

 ןיא -- לָאמ ןטײװצ ַא ןבירשעגנָא "קוביד , םעד רע טָאה -- ענליװ ןיא
 םענעי ןיא טשינ בוא ,ןוא ,טנוװֶא םענעי ןופ ךיא קנעדעג סָאד .שידיי

 עקילָאצליפײעקידרעטעּפש ערעזדנוא תעב טליײצרעד רימ סע רע טָאה ,טנװָא

 ןבָאה רָאי ןבלַאהטרעדנַא עקידרעטייוו יד רַאפ .עמעט רעד ףיוא ןכערּפשעג

 ןוא ,לָאמ רעקילדנעצ ןפַארטעג עשרַאװ ןוא קצָאװמָא ,ענליוו ןיא ךיז רימ

 רעטנוא -- ןכַאװ יירד ַא -- טניוװעג עדייב קצָאװמָא ןיא ייווצ םישדח ַא

 .(סואַאל החּפשמ רעד ןיא הבורק ַא רענייז יײב) דַאד ןייא

 :יד ןֹופ גנוריפפיוא רעד ךָאנ זיא "ןבעל סָאד , לַאנרושז סמילאש ןיא

 ,ןעיסע ,ןעלקיטרַא עטנַאסערעטניא יײר ַא ןעװעג יירענליוו , יד ייב 'יקוב

 :יד , רעד ןֹוא ?טעלמַאה , ;?קיטרַא ןיימ םכותב) 'יקוביד , ןגעװ ןצימָאנ

 :יא ךימ טָאה ,1957 רָאי ןיא ןעזרעד לַאנרושז םעד בָאה ךיא זַא .("יקוב

 ןטשרע םוצ טָאה יקס:נַא ױזַא יװ ,םעד ןגעו םיטרּפ לטניב ַא טשַאררעב

 ..ןעקנעדעג וצ ןַא טשינ ביײה ךיא עכלעװ ,"קוביד , םעד טנעײלעג לָאמ

 בָאה תורוש עקיזָאד יד ןיא .קיטש ןרַאפ תולעּפתה ןיימ ןגעוו --- ייברעד

 יקוביד , םעד ךיא בָאה שנװַא םענעי זַא ,ןלייצרעד וצ הנווכ:רקיע יד דיא

 .טצַאשענּפָא טשינ ןוא ןענַאטשרַאֿפ טשינ

 .ןעשעג זיא ןטרָאד סָאװ ןלייצרעד רימָאל
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 אדירפ ,ןרעטײװ ,ןרעגינ -- טלוב ךיא קנעדעג עקידנזעװנָא יד ןופ
 ;רוטלוק ןופ -- עפַאי בײל רעטכיד ןפמירַאב ןופ יורפ יד -- עּפַאי

 :דליב םצע סָאד .ןיקסנַאשרָא-- טנייש רימ -- ןֹוא ןענָאסלענעצַאק .טּפָא
 ןיטולח?ל ךיא קגעדעג סענעצס ענלצנייא ןוא םנעיילעג טָאה יקסגנַא ױזַא יו
 :ַאק ַא -- טנײה ןיב ןוא ןעװעג דימת טכיזניה רעד ןיא ןיב ךיא .טשינ

 יו ױזַא --- ןטָאלשעגנייא ןיב ךיא זַא ,ןסָאלשעגסיוא טשינ זיא סע .עקיל
 רימ טימ -- דנַאש ןוא סורדרַאפ ןיימ וצ -- ןבעל ןיימ ןיא טָאה סָאד

 ?נענימָארּפ ןוא עטנעקרענַא ןופ טראוונגעק ןיא לָאמ רעקילדנעצ טריסַאּפ

 :קרעװ ערעײז ןענעײל טוורּפענ רימ רַאפ ןבָאה סָאװ ,ןרָאטיױא עט
 !םלוע לש ונובר ןופ רימ טרעשַאב -- ערגענּפ ַא ,ףָארפש ַא ,גָאלּפ ַא

 -- ןעגנולדנַאהּפָא יד ןופ ףיױלרַאפ םעד רַאלק רעבָא קנעדעג ריא

 | .ןענעײל ןכָאנ

 קרעװ םעד ןגעק טגָאזעגסױרַא שירָאגעטַאק ךיז טָאה ןָאסלענעצַאק

 ןצנַא ןטימ שרדמ:תיב ןטימ שרוק:ילכ יד ןריציפירַָאלג וצ ןפוא ןײז בילוצ

 רעדליב סקעלּפמָאק םעד ןוא המשנ ,השודק ,הנומא ןופ גײצעג:רעּפַאלק
 :צרָאװוצסיױוא ןפורַאב טנייה ןענעז רימ סָאװ ,ןטלַאטשעג ןוא ןפירגַאב ןוא

 .ןריזירַאלוּפָאּפ וצ ײז הנווכ רעד טימ ןעמ טמוק ָאד ןוא ,ןעל
 ,םעד ןגעװ טדערעג ,קיטירק רעד טָא ףיוא קידנרעפטנע ,טָאה יקסגנַא

 עביל יד זיא ָאד .ןטלעװ ערעדנַא ץנַאג ןענעז יישדוק-ולכ, ןוא רָאלק?ַאפ זַא

 ןופ שטנעמ רעד ףיוא טערט ָאד ;רעבליז ןוא דלַאג ןופ תוחוכ יד הצנמ

 קירטש ַא טימ קילזיט ןשירעיוּפ ַא ןיא , קידצ םעד טעז רעכלעוו ,קלָאפ

 :ַאטנַאּפ ענעדליג יד ןיא םיקידצ יד ןופ קזוח טכַאמ ןוא *טלטרַאגעגמורַא

 :טפירשפיוא ןטימ לוטש םענעדליג ןוא םירמז:ילכ 24 יד טימ דעלעפ
 ,יקידצ , םוצ םיוא טיירש שטנעמ:סקלָאפ רעד טָא ."םיקו יח ?ארשי ךלמ ,

 -- "!תמא ןיד ךורב ,, ;"טליּפשרַאפ , טָאה רעכלעוו !

 ! עו צ ו ל ָא װ ע ר -- ןעמונעג שיגָאלָאעדיא סע זיא

 טלַאטשעג עצנַאג יד ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא עי צ ו לא װ ע ר -- ןוא

 ליװ ;"ארחא ארטיס ,, רעד ךרוד ןטונ םוצ טבערטש רעכלעוו ,"ןעננח ,, ןוֿפ

 ליװ ;"השודק רַאנ ןביילב לָאז ריא ןיא זַא ,ױזַא האמוט יד , ןרעטײלסיױא

 ןוא "עקילײה טשינ ןגעװ ךרוד תמא ןקידלקניפ ןרָאלק םוצ ןכיירגרעד,

 ."ןגעװ עינ ןכוז סָאװ ,יד ןופ,-- זיא
 .טמַא:רוטלוק ןֹופ רעײטשרַאפ םעד טרעפטנעעג יקסגנַא טָאה ױזַא

 םֹורָא רָאי 8 ןיא זַא ,ןלייצרעד וצ ןטלַאהנײא טשינ ָאד ךימ ןָאק ךיא

 םיײיה םוגרת) "המיבה, רעטַאעט ןיא "קובידה , ןֹופ גנוריפפיוא רעד וצ
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 -- הקס:נַא .ש תאמ , :טיטעּפ ןוא ,תויתוא:הנבל טימ -- קילַאיב ןמחנ

 :רוטלוק ןופ טרּפ ַא ןיוש ןיא סָאד .שיפא ןפיוא טקורדענּפָא ןעוװעג ןיא

 טשינ טגרַאזעג --- תורפוש ןוא םיתילט --- טיזיווקער ןגעוו טָאה --- (!סקנּפ

 (-ן י גע 2 שטיליא רימידַאלװ --- יװ רערעדנַא ןייק

 הומ ןשיצַארעמַא ןיימ רַאפ ךעלדנעטשרַאפ טשינ ןוא גנַאק טָאה רעגינ

 קרעװ סָאד ןכַאמ עכלעװ ,םירפס עטלַא ןופ ןטַאטיצ יד ןגעו טדערעג

 :ארעטי? ןופ ןמיס ןדעי ּפָא ןשיװ רעבָא ,רָאלקלָאפ ןופ גנולמַאז א רַאפ
 פלעטשעג עגַארפ יד ??לכב ַאד ןָאק רוטַארעטיל ןגעװ ביוא ,וטפיוא ןשיר

 | | .ןרעוו

 :תיֹוא ,קיטש סָאד ןעלדנַאהַאב ֹוצ ךעלגעמ ָאא רשפא זיא סע --|
 :אב:משינ ַא טימ ןבעגעגוצ רעגינ טָאה -- ?שילַארטַאעט סע קידנעמעג

 2סרַא ערעװש ןײז "דנעיּפעה,/ ַא םימ ןקידנערַאפ וצ הנווכ רענעטלַאה

 :רַאפ ןימ ַא יװ ,טקריװעג עקידנזעװנָא עלַא ףיוא טָאה סָאװ ,גנוגַאז
 .רוביח ןייז ןוא רבחמ םעד הסיפת רעקיבײא ףיוא גנוטּפשמ

 ,גנונימ עקידנקישומרעד יד .רענעגָאלשרעד ַא ןסעזעג ןיא יקסגנַא

 טָאה ,ןיקסװַאלסינַאטס ןופ טרעהעגסיוא קירוצ ןרָאי טימ טָאה רע סָאװ

 ןופ רע טָאה טציא תעב ,דיירפ ןופ לַאװק ןייק ןייז טנַאקעג טשינ םיא

 טרעהרעד קיטירק:רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טעטירָאטיױא ןטנעקרענַא

 טָאה רע ןכלעװ ןיא ,קרעװ ןגעװ גנניײמ ע קיד נשי װּפ ַָא שממ אזא

 םוצ טָאה רע ןכלעװ ןוא ,ץרַאה ןייז ןופ םעטָא םעד טכיוהעגנײרַא

 יד ןַא ,טפָאהעג טָאה רע ..שידי ףיוא -- ןרעה טזָאלעג לָאמ ןטשרע
 ןשינעצס םענעגנולעג ןופ ןעמאר ןיא עטסאפעגנייא ,רָאלקלָאפ ןופ ןעלרעּפ

 .גנונעקרענָא טימ ןעמונעגפיוא ןרעװ ןלעװ - ,ש י ד ײ ףיוא ןוא לאפנייא

 :ָאילימ יד ;ןפַאה וצ ױזַא טנורג ַא טַאהעג טָאה רע ,טגעמעג טָאה רע

 ןעמונעגפיוא קרעװ סָאד ןבָאה טלעװ רעד ןופ ךעלעקניוו עלַא ןיא ןדיי ןענ

 סע ,תונושפ םיעבש ףיוא טצעזרעביא זיא סע .תולעּפתה ןופ ןעמַאלפ טימ
 ;ומ ןיא טָאה ןעמ ןוא ,רָאטיזָאּפמָאק ןשינעילַאטיא ןַא טרעטסײגַאב טָאה

 ."קוביד רעד , ערעּפָא יד טריפעגפיוא רעטַאעט:?ַאלַאקס ַאל , רענַאל

 רעסיורג רעד טָאה ןײרַאפ:רעבײרש רעגליװ ןיא טנװָא םענעי רעבָא

 טנעקרענָא טשינ ןביילב ןֹוא גנורעטיברַאפ יד ןבעלרעביא טזומעג .רעטכיד

 .(ידרַאװ דוד ןופ לקיטרַא) 1 .ב "טײק ענעדלָאג, יד עז (*
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 ַאזַא ןפרַאװרַשד טנַאקעג ןטסקינײװמַא טָאה רע עכלעוו ןופ ,ןשטנעמ ךרוד

 .קרעװ ןייז ןופ תורצוא יד וצ טליגכײלג

 !ןרַאמעמ ע ג ײ מ רָאד ביירש ךיא רעכָא
 .תונורכז סיקסגנַא ןופ דליִב ַא טלקיװטנַא רענעייל ןרַאפ ךיז טָאה ָאד

 ?רימ וצ דליב עקיטציא זיב סָאד טָאה ,ךיז טגערפ סָאװ

 בֹורע טשינ ןיב ךיא) רעטײװ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה ןרעגינ ךָאנ

 :עגֹּפַא ןיא ַאד ."רעטעּפש:רעירפ , :טקנוּפ ןיא טייקכעלטקניּפ רעד רַאפ

 .(סײקצנַאג ןייז ןיא דליב סָאד טרעדליש

 רענעט עקידנרעטנומרעד ןופ .טגָאזעג טשינרָאג םצעב טָאה רעטייוו

 .טשינ ןמיס ןייק |
 רעד .עינ ָאריא -רעקירנפורּפָא ןופ לכיימש רעטנַאקַאב ןייז םינּפ ןפיוא

 ןפיוא טקידניזעג ןײלַא בָאה ריא, :ןעװעג זיא טרָאװ ןצרוק ןייז ןופ ןיז
 ךיא בָאה ןטײקכַאװש ענעגײא עניימ רעבָא ,עיגרוטַאמַארד ןופ םיבעג
 :עג ךיז ןֹופ -- ,"סעקרעשטשַאי, טימ םגה ,ןֹוא טנעקעג ,טליפעג דימת)

 .תֹוניכמ ןגָאז וצ רעװש רימ זיא ןעגנוטסעמרַאפ עדמערפ ףיֹוא .טכַאל

 26 א ןיא ןורסח ַא .ןורסח ןייק טשינ זיא רָאלקלָאפ זַא ,םנייש רימ רעבָא

 רַאטיױוא רעד טָאה ,רימ דיז טניימ ,טרּפ םעד ןיא ןוא .ג נו ד ַא ? ר ע ב

 2ַאװעד סע זיא יאדװַא !סע זיא עיצולָאװעד.גָאװ ןוא סָאמ עדעי ןרױלרַאפ

 :ַארעטיל ךרוד טשינ ןיטולחל ןוא רעטַאעט ךרוד טשינ -- רעבָא !עיצול

 2וע ןיא ,םישדק:ישדק ןיא ,םישרדמ:ניתב ןיא -- ןעוועג ןענעז רומ .רוש

 -- םלוע לש ונובר עמַאס ןבענ דובכה:אסכ םייב ,םינוילעה תומל

 ,בר ךדלהמ ַא ףיוא ןבילבעג רימ ןענעז רעבָא ר ע ט ַא ע ט ןופ

 :עג ןָאק ןײלַא ןיקסװַאלסינַאטס זַא ,ןלעטשוצרָאפ ךיז רעוװש זיא רימ ןוא

 ןטלַאהנײא ןוא גנולעטשרָאפ ַא ןפַאש ֹוצ תומש עפוק רעד:טָא ןופ ןעגניל

 ...העש 232 רעיושוצ םעד

 2עג ןענעז עֶלַא רעכפעוװ תעב ,עזױּפ רעקידנקירדרעד ,רעליטש א רָאנ

 ױזַא ,טָאה רע ...לוק סיקס:נַא ךיא רעהרעד ,ּפעק עטזָאלענּפָארַא טימ ןסעז

 ,טקיטשעג ומכ םיא טָאה עכלעוו ,טייקירעזיה טכיש ַא קידנסיירכרוד יװ

 ןוא ָאק ןטימ טיירדעגסיוא ריז

 | :טגָאז
 :כַאז ערעדנַא ןֹוא רעקיטירק ,רעקיטילָאּפ ןופ ןעגנוניימ יד דָאנ --

 ?טסיטרַא רעד ןגָאז טעװ סָאװ :ןרעה וצ ןעװעג קירעגיײנ דיא טלָאװ רענעק

 :סױרַא דיז טװורּפעג דיא טכָאװ רשפא .טשַאררעביא ןרָאװעג ןיב דיא

 :עג ןעװעג קפס ילב ןַאד טלָאװ ןוא וװיטַאיציניא רענעגייא ןיימ טיול ןגָאז
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 :עג טכָאװ טרָאװ ןיימ ןוא ,ןיקס:נַא וצ עביל רעסיורג ןיימ ןופ ןסיוטש

 .ןעלמיה ענייז ףיוא סנקלָאװ ענרענייפש יד ןביירטרַאפ וצ הנווכ יד טַאה

 - .טלמוטעצ טושּפ ךימ טָאה רימ ֹוצ גנודנעװ ןײז רעבָא

 טליפרעד ךיא בָאה ,רענעט עקירעזײה ענייז ןופ טקעטשעגנַא יל

 | .ןגיוושעג --- ןוא ?גרָאג ןיא ?יונק ַא
 עלַא זַא ,טכודעג ךיז טָאה רימ ןוא ,טקוקעגנָא ךימ ןבָאה םורַא עלַא

 .*!טשינ םגיײװש , :ןעיירש

 :רעדנוװ ײװצ ןופ ףור ןעמופטש םעד טציא רַאנ ךיא עז סרעדנוזַאב

 -- ןגיוא:ןעיורפ עצרַאװש ערַאב

 "!טשיג טגייוװש , :ןעירשעג םוטש ןוא רימ ףיוא טקוקעג טָאה סָאד

 .עפַאי אדירפ ---

 :רומאל --- ךרעל -- םגָאזעג בָאה ךיא ןוא

 בָאה רָאלקלָאפ ןֹופ ,ןיבמ רעּפַאנק ַא ךיא ןיב רוטַארעשיל ןיא ---
 ןרעסישזער טציא ןכַאמ רעטַאעט ןיא .ףירנַאב ןפסנעלק ןײק טשינ ךיא
 :ַאמ ןעניפעג קפס ןָא ָאד טעװ יקסװַאלסינַאטס ןוא ,סעקלומַאג יײגש ןופ

 .גנולעטשרַאפ ַא רַאפ לַאירעט

 לעװ דיא גנַא? יװ ןייז טעװ ןוא ןעװעג רעטַאעט ןזיא רימ רַאפ רעכָא

 רעליּפשיוש ןרַאפ ןענעז סָאד -- "ןלָאר, !| 5 ַא ןליּפש ןוא ןבעל
 סיוא טליּפש רעעכלעוו ףיוא ,ןקיוּפ יד ,סנגיוב יד ראס יד = ופ יד

 .קנַאדעג ןוא ץרַאה ןייז ןופ סעידָאלעמ יד

 היא בָאה ש טימיקַא ןָאימ עס ,ןלָאר ן ײק

 ס ַאװ ..פ ליפ רעד טשינ ,עדנענגעל יד קיד גר ע ח

 |ענופעג טשינג--ןליּפש וצ

 טשיג ןצַאש רימ עכלעוו ,תורצוא ןטלַאהַאב ןענעז ָאד זַא ,?יפ דיא
 ןוא םיחטש רעביא ןעגנילקעצ ריז ןענָאק עכלעװ ,ןװיטָאמ ליפ ךיא ;ּפָא

 .תורוד

 ןעמוק טלעוו -עד וצ ןלעװ רעגניזרעטסיימ עשינעצס ךרוד טשינ רעבָא

 .ןויטָאמ ןוא תורצוא יד טָא

 ךיא בָאה -- תואב תוא ,טרָאװ ןיא טרָאװ תורוש עטצעל יד -- ױזַא
 יקס---נא יװ ,םעד רָאנ טגָאזעג טנװֶָא םענעי -- ןימינב 'רב םהדקע --
 רעד) "ןטלעװ ייװצ ןשיװצ,, עדנעגעל עשיטַאמַארד יד טנעילעגרעביא טָאה
 .(קוביד
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 :עסימשעגּפָא יװ ,עטמעשרַאפ יװ ,טקירדרעד -- ל?יטש ךיז זיא ןעמ

 .ןעגנַאגעצ -- עניו
 .טכַאלעג -- קפס ןָא ?למיה ןיא טָאה אוה ךורב טָאג

 | .טנייוװעג ןבָאה --- םיכאלמ
 .טשינ ךיא סייוו טכַארטעג טָאה יקס---נַא סָאװ

 | .טשינרָאג רע טָאה טגָאזעג

 .רָאג --- סע זיא התע:תעל ןוא

 ...ךָאנ ןוא רָאנ -- ןעמוק סע םורא רָאי ןּפַאנק ַא ןיא



 ילפ:רעלדָא .א1

 ,ןסיװ רענעייל רעד ףרַאד ,"טנאה ןיא רעדעפ ַא, טַאהעג בָאה ךיא זַא

 ןיא ?לּפעק ןימ ַאזַא רעטנוא לטיּפַאק םעד ןענָאמרעד ךיז טעװ רע ביוא
 | | .דנַאב ןקידרעירפ

 :עגנָא בָאה ריא טניז קעװַא ןענעז עכלעװ ,רָאי ןעצ יד רַאפ רעבָא
 ,יענע ןעלקַאק ןופ םיומ ןפיוא גָאלָארקענ ַא ןוא "ןסאר ײװצ,, יד ןבירש
 :וצ עקילעפיצ רעביא ענעטַאשעצ ,ןעלקיטרַא עקילעפוצ רעסיוא ךיא געלפ

 טרָא סיורג ַא ןעמונרַאפ ןבָאה ווירב .װ י ר ב ...רדסכ ןביירש ,ןעגנוט

 ,ןפַאש רימ סע טָאה סרעברָאל ןייק ןוא טיורב ןייק רעבָא ,ןבעל ןיימ ןיא
 :ײא , רעד ןופ ןרימ יד וצ לסילש ןייק ןוא טנָאקעג טשינ ,ריז טײטשרַאפ

 .ןבעגעג טשינ טנַאה ןיא רימ סע טָאה 'יטייקיב

 "גנוושפיוא ןשירַארעטיל, ןופ העש ןיימ ןגָאלשעג טָאה טציא

 ןבָאה ענליוװ ןייק ריביס ןופ ןעמוקעג זיא רעטייוו יו ,םעד דָאנ ץרֹוק

 ."ןעמוטש םעד , ןיקסווָאּפיל יב טריפעגפיוא --- טיילצרעד ןיוש יז --- רימ

 ;םא ,'רעדנַאסקעלַא , -- ןיימש סקעלַא ,"דניירפ ,, םעד טליּפשעג בָאה ךדיא

 םעד -- שַאה -- ,קנעדענ ךיא פייוו יװ ,ןוא ,"עיסא, --- יקסװָאּפיל רת

 טיט דימ ןשיװצ טקילּפנָאק א ןעמוקעגרַאפ ןיא ָאד} י"בייל 'ר ןתוחמ,

 ,ירעדנַאסקעלַא , ןליּפש וצ טרידנעטעוּפ טָאה רעכלעוו ,וװָאלָאקַאס דינָאעל

 .(סיוא ַאד ךיא דיימ ןטקילפנָאק ןימ םענעי ןופ ןוויַמָאמ יד רעבָא

 ;רעד ,ןדירפוצ זיא רעטײװ זַא ,טגייצרעביא ןעוועג ךיא ןיב טלמעד
 ײב קסנימ ןיא קיטש סָאד ןענעיילרעביא ןטשרע רעזדנוא ןופ ...ןביוה

 :עג ?פיוו ןוא ...רַאי 8 --  ַא קעװַא ןענעז בוטש ןיא ןעזיאמרעג עשַאס

 :ערּפ רעד רָאנ טניימעג בָאה דיא !ןעגנובעלרעביא עכלעוו ןוא !ןשינעעש

 רעבמעװָאנ בײהנָא ןיא ןייז טזומענ טָאה סָאד) "ןעמוטש , ןֹופ ערעימ

 ,רעטרעטסײנַאב ַא ,רעממַאלפעצ א ןעמוק טעװ רָאטױא רעד זַא 8

 ןעמוקוצ זדנוא סָאד לָאז , --- זַא ,לקַאטקעּפס ןיא ןעזעג טוג בָאה ריא םגה
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 ,רעטכינ ַא טָאה } ד ג ו א ןופ סָאװ ,סָאד רעבָא ,"טלעפ ןדנוא סָאװ

 :עגסיױרַא לקַאטקעּפס רעד טָאה ,ןטראורעד ט נג ָא ק ע ג גיוא ןפָא

 ,ןפיוה ןלופ ַא טימ טגײפ

 :רעד עקידנּפעשסיוא ןַא ןכָאה וצ ךיא ןיימ ויטקעטסַארפער טציא

 טשינ ןיא סָאד רעבָא .גנוריפפיוא ןייז ןופ ןוא םישוה עניײז ןופ גנורעלק

 ןכײװ עמעמ רעד ןופ ןומ ךיא ןוא ,תונרכז .ע ײ מ ןופ עמעט ןייק

 זא עמ ע ט ןיימ טשינ :לטרעוװ ןטלַא ןטיול --- "דיוריײװ ןופ דש א,, יװ

 ."רַאז; ןיימ ולימא ןעװ ,ןקיטייװ עניימ --- וליפַא ןעוו ,סע

 ןײז טימ ט טרעלטרעד ?קַאטקעּפס .םוצ טייקליק םרעטייוו םָאה ךיאי

 ,טכַארטעג בָאה ךיא .'- ע ס א ע 04 :ןינע םצע םֹוצ טײקיטלינכײלג
 ןרעװ ןענַאק וצ ּפָאק ןרעשכינוצ ַא ןרעטלוש ענייז ףיוא טנַארט רע זא

 :ַאעפ;סקלָאפ , םיקסוָאמיל ןיא ?קאשקעּפמס א יװ הקשמ .ַאזַא ןופ רוכיט
 - ."רעט

 בָאה ,"ד ַא װ , ןייז ןומ ןינע ןיא ןדלָאמעג רימ וצ ריז טָאה רע זַא

 טקמעד -- ןימ ןיא טכערעג ןעװעג ןיב דיא טיײװ יװ ,טגייצרעביא דיז ךיא

 טשינ זיא רע ןַא ,גנוניימ --- רעטקרַאטשרַאפ ןײזטסוװַאברעשנוא ןיא רדָאנ

 יװ רעמ טשינ ןיא רעטַאעט זַא ;?סנַאלעפקע רַאפ , שטנעמ:רעטַאעט ןייק

 | -- ןטרילפ עשירעפיטש ענייז ןופ רענייא

 !אלרַאפ ןעװעג זיא עיכיטס ןײז

 ביירש , היא זַא ,רעטומ ןײמ טגָאזעג הע טָאה קירוצ ןרָאי טימ דָאנ

 טלמעד ןוא .ווירב ַא םעניימ ןזיוועג םיא טָאה יז ןעװ ,"שידיי ןקיטכערּפ ַא

 ןטלעוו עדמערפ יד ןופ ןסײרוצּפָא , ךימ טייהנגעלעג א טכוזעג רע טַאה רָאנ

 ,רָאיטקַא ןַא סװעַאילעיב קידנעײז דָאנ ."ןגָאװ ןשידיי ןיא ןענַאּפשנײא ןוא

 ןוא ןרעטײװ ן;געװ טרעהעג דירפ ראזאל ןוא ימע:ןב בקעי ןופ ךיא בָאה

 טרעק רע זַא ןוא ,רופלוק רעשידיי ןופ טיבעג ןפיוא ןעגנופסעמרַאפ ענייז

 :ניא ךס ַא טנָאקעג זדנוא טלָאװ סָאװ ,דיחי:זב ןכייר , םוצ םוא רדסכ דיז

 -"םיא וצ געוו םעד ןעֶניפעג רימ ןעו ,ןעגנערב

 ןַא טָאה םיא !וא רעקיטקַארּפ רענעבירטעגכרוד ַא .ןעװעג זיא רעטייוו

 רַאפ ןיע:ףרהכ טלָאװ רע ןכלעװ .,ןינב .רעקיקָאטש:4 רעד טקָאלעג קפס

 .םירפס גרַאב .ַא ןיא טלדגַאװ

 ןופי ןעמוקקירוצ ןייז ךָאנ רימ ייב ןסעומש עטשרע יד ןופ םענייא ןיא

 :עזַארפ ַא ןפרָאװעגנײרַא רע טָאה .,ריביס

 ש
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 ;לע ערעײא רעביא רעגָאז:העד רעלופ רעד טציא ךָאד טנעז ריא --
 ,טסנוק יבגל ןתובייחתה טָאה ריא זַא ,טשינ ריא טכַארט .ןגעמרַאפ סנרעט

 ?רוטַארעטיל

 ?נוא זַא ,סײוװ ךיא .טרעפטנעעג טשיגרַאג בָאה דיא זַא ,קנעדעג ןיא |

 .ױזַא -- ?טכַאש ןדלָאג ַא ןטייקיעפ עקידנעקניה עניימ רעטנוא ןלעטשרעט

 ענימ ןופ ריס ןזיא -- "אבכוכ:רב, ןיא ןענעדַאפדלָאג יב סופאּפ יװ

 ןוא "טסנוק, טימ | ע ? ד ג ַא ה ןוא .קידלקע ןעועג טירט עטשרע

 :בֹוׁש םימס ןעלדנַאה יו רעסעב טשינ ןעזעגסיוא רימ טָאה "רוטלוק,

 .גרַאװ

 ןימ ףיוא לַאדעמ ןופ ןטיײז יײווצ יד ןשימ ןגעוװ קנַאדעג םצע רעד

 .,רמערפ ןעװעגנ רימ זיא געווסנבעל

 .טליפרעד ףכית סע טָאה ,חקּפ:השעמ ,רעטײװ

 נײא ןפיט ַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה רעטעּפש םייצ רעצרוק ַא ןיא

 םע סָאוו ,םעד ןנעוװו עדאריט רעגנַאל ַא רעניימ ךָאנ קילּפער ןייז קורד

 = .טצנַאלפעגנייא ןוא םצעזעגכרוד ןרעװ רעטַאעמ ןשידיי ןיא זומ

 עשיטילָאּפ?ײטרַאּפ ןיא טקנוּפ ַא זיופב טשינ זיא ןינע רעד ביוא --
 ,ןצנערעפנַאק ןופ סעיצולָאזער יד ןיא טקנוּפ א ןיולב טשינ ןוא ןסקעדָאק

 ביוא ;ץיח רעקיטסײג רעזדנוא ןופ דארגנ רעקירעהעג רעד זיא טסנוק ביוא
 :' הח י יד ןנעק קילעטשרעטניה טשינ ,ק 2 ָא פ ס ? ַא ,ןענעז רימ

 --- רעטרעדנוה רשפא -- רעקילדנעצ .יד ןיא ךיז ןבָאה עכלעװ ,םיי ד

 :עייז --- ןטנַאלַאט ערעײז ןבָאה ןוא קעװַא ןענעז ןוא ןסירעגּפָא קלָאפ ןופ

 .רעטינעג עדמערפ ןבעגעגּפָא --- תֹוחֹומ ןוא רעצרעה עשיהיי ערי
 ,ןיקט---גַא טימ טּפָא טדערעג עמעט .רעד ףיוא םישדח :ענעי בָאה דיא |
 :ײװ םיס -- טגנװַא םענעי ןוא ןשטיװָאנַאלּפַאק ןד ןטימ ,ןרעגינ פימ

 טָאה סע רעכַא .טכַאלעג רימת יװ לָאמ סָאד ךיוא ןבָאה ןגיוא עגײז

 = טרעײנ ,קזוח ןופ טשינ טמַאמש ןכַאל ןייז זַא ,טלעטשעגסױרַא דיז
 ...ריירפ ןופ

 עניז ןוא ןביוהעגנַא רע טָאה -- ךיײא ןעקרעד ךיא רעמ סָאװ --

 וצ וצ ךיז רעה ךיא רעמ סָאװ -- ןטכיולעג רעטיירב ץלַא ןבָאה ןניוא

 ;ןטַאלוטסָאּפ ענעסירעגּפָא טייקכעלקריװ רעד ןופ עכלעזַא לָאמטפָא ערעייא

 ץלַא --- ,תונווכ ,ןשטנוװ ,רענעלּפ עקידנבעװש למיה ןטעביז ןיא עכלעזַא

 רעד ,רעשיטקַארּפמוא רעד ,ריא טנעז טכערעג זַא ,רָאלק רימ טרעו רעמ
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 סָאװ ,רעטריװרַאפ ,רעטרוכישרַאפ רעד ,רעטעשזדנָאלברַאפ תומולח ןיא

 עריא ןוא ןטרעװ עדיא ןוא טלעװ יד ףיוא רע טמענ ּפָארַא ּפָאק ןטימ
 .ןגעוו

 :יור סָאד קידוצ ןוא ןיהַא טזײרּפשעגכרוד ,ןעגנורּפשעגפיוא ןיא רע

 ףיוא טמנַאה עטכער ןייז טגײלענפױרַא ןוא טלעטשעגּפָא ךיז ,רעמיצ עקימ

 | .רעטלֹוש ןיימ

 נַא עכלעזַא ײװצ ןענעז עדייב רימ ,יקסװערָאמ ,סיוא ךימ טרעה --
 2נעײז ,רעבָא .ןגירק רָאנ ריז ןענָאק ,טרעטײװרעד קידנעײז ,עכלעוו ,ןדָאּפימ

 ןיא טגָארפ רענייא ?ײװ ,טלעװ יד ןרעקרעביא רימ ןענָאק ,ןעמַאזוצ קיד

 -- רָאנ זיא השעמל םרוק יאנת ַא .טלעפ ןמייוװצ םעד סָאװ ,סָאד ריז

 ןביולג -- ןטײװצ ןיא רענייא ,ןעיורט ןטיײװצ םעד רענייא ןלָאז רימ

 .שינעלקַאװ ןוא תוקפס ןָא ןײגכָאנ רעטצניפ רעד ןיא ןוא

 טגָאז ?ביולג ךייא ןיא ךדיא יװ ,סָאמ רעד ןיא ןעיורט רימ ריא טנַאק ---
 ,רעפטנע ןײק טשינ ריא טָאה טנייה ביוא .טשינ ךייא טרעטש !ןפָא רימ

 יורטוצ רעיא ןוא .ןרילרַאפ טשינ ןביולג ןיימ ?עװ דיא .ןטרַאװ דיא לעװ

 | .ןעניוװעג ריא לעװ

 =נֹורּפשעגפיוא ףכית ןוא לעטָאפ ןפיט ןיא ןזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה רע

 | .ןעג

 ןריזילַאער ןטימ תוכייש ןיא ןגעמרַאפ רעיא ןגעװ !רקיע רעד :ַאי --

 לָאמנײק ןוא ןסעגרַאפ ריא טלָאז ,רעטַאעט ןופ ,גַאלרַאפ ןופ רענעלּפ יד

 ערעײא ,תעגושמ רעיא ןבָאה ףרַאד ךיא .רימ טימ ןדער טשינ ןופרעד

 ףתֹוש ןייק רַאפ .ןשינעטכַארטסיױא עדליוװ ערעייא ,ןלַאפניא עשירָאּפַאטעמ

 ,ןעקנעדעג ןוא ןסיוו ריא טלָאז סָאד .טשינ רימ ריא טגיוט
 ךיז בָאה ךדיא ...שיט םייב ןציז ןבילבעג ןײגקעװַא ןייז רָאנ ןיב דיא

 ?בײרש ןֹופ ןסירעגּפָא ךיז בָאה ריא זַא .ריּפַאּפ ןוא טניט םֹוצ ןעמונעג

 .ןגרָאמירפ רעסַאלב ַא ןטכיולעג רעטצנעפ ןיא טָאה ,שיט

 רעד ַא ,רענעקַארשרעד ַא ,רעטסיירד:טשינ ַא ,ןגרַאמירפ:רעבמעװָאנ ַא

 .רענעגַאלש

 ןבעג ֹוצ גַאלשרַאפ ןפימ שיט ןקיבלעז םייב םיא ךיא עז םעד רָאנ ןוא
 : ."רָאװ יד, :לַאנרושזנכָאװ םעיינ ןרַאֿפ ?קיטרַא ןַא

 2 רשפַא ,גָאט ַא ןיא -- םיא ,ןבירשעגנָא ?קיטרַא םעד בָאה'כ

 2נכַאל ענייז טימ רעלשעלב יד טּפיזעגכרוד טָאה רע .ןבעגעגּפָא --- םורַא
 :טגָאזעג ?כיימש ַא טימ ןוא ןגיוא עקיד
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 !ץלָא
 .ןפַאלטנַא ןוא

 .ןעמוקעג ןגרָאמ ףיוא ןוא
 טרעטיצ סע, :הרוש עטשרע יד ןכיירטשסיוא ןביולרעד טזומ ריא -- |

 ."טלעוו יד

 .טקוקעגנירַא בָאה ךיא

 ןוא ,?קיטרַא ןצנַאג ןופ טלַאהניא רעד ןיא סָאד :ךעלגעמ טשינ ---

 !ּפ ָא ק רעד ןיא הרֹוש יד

 5 פע ק  ַא טָאה לקיטרַא סרעגינ סָאװ ,השעמ יד רעבָא זיא --
 ."שינרעטיצדרע,

 ןרעדנע רימ בילוצ לָאז רעגינ זַא ,םעד ןגעװ זַא ,ןדלָאמעג בָאה דיא

 לעװ ךיא -- זיא געװסיוא רעד זוא ,ןייז טשינ דיר ןייק ןָאק ,לּפעק ןײז
 .לקיטרַא רעדנַא ןַא ןביירש ןעימַאב ריז

 .ןיוש ךיז טצעז רעמונ רעד !טעּפש ---

 :עג טשינ רע סָאה לַאירעטַאמ ןיימ ןָא רעמונ םעד ןזָאלפױרַא ןגעוו

 .ןרעה טלָאװ

 .ןדער טזָאלעג טשינ ךיא בָאה הרוש עטשרע יד ןקעמסיוא ןגעוו

 ןימ ןוא "שינרעטיצדרע  סרענינ טימ ןענישרעד ןיא רעמונ רעד

 ...יטלעװ יד טרעטיצ,
 .טניישעג טָאה רעטיײו

 ;ענ ,טליצרעד יװ ,ךיא בָאה ,טכַאמנטַאר רעד יב ןיוש ,רַאונַאי ןיא
 : | .?ןרעטש , ןיא ןבירש

 .ןעירשעג דיירפ טימ רעטייוו טָאה --- !ןַאמכַאפ ַא ןיוש טנעז ריא ---
 .קדנס רעיא ןיב דיא

 !קירוצ רָאי 10 טימ ןילָאגָאלג ---

 טמענ ...טשינ סע ןכער ךיא !"יסעי יֹוג יט דָא, --- זיא סָאד --

 .טעברַא רערעסערג ַא ֹוצ דיז
 !ןביוהעגנָא ןיוש ---

 .ןרעה וצ קיריגײנ ןיב'כ .?ונ ---

 !טפערט ---

 .ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה רע
 !טגָאז !תומצע יד טשינ טיצ --|

 .?ַאטסָאקַא ?אירוא , ץעזרעביא דיא ---

201 



 .לעמָאפ ןיא טזָאלעגּפַארַא ךיז טָאה רע

 ?ןרָאפעגנירַא טיײוו !ַאװַארב ---

 .ןזייװ ךייא לעוו'כ ---

 .טקַא ןטשרע ןופ טפלעה זיב םיא רַאפ טנעײלעגרעביא

 !טגנילק סע ןייש יװ --- רע טגָאז -- ?ןזרעפ ---

 טרעײנ ,סוואקצוג טשינ -- רימ יב ןיא "לאירוא ,, רעבָא -- ָאי --

 .סגרעבנייוו ---

 | .טשינ ײטשרַאפ ךיא -- |

 :רוא  ןֹוא ,ײז בײרש ךיא רעדײא ךיא ? י ּפ ש  ןלָאר עֵלַא ---

 יד ןיא טקעטש רימ לײװ ,ןליּפש טשינ לַאנינירָא ןיא ךיא ןָאק "ןלאי

 .שיסור ףיוא לָאר יד ןרעדָא

 .רעטייוו טרָאפ .חשקשינ ."יסעי יוג יט רָא,, רעדיוװ --
 !ָאװַאדב ,ָאװַארב !יקסװערָאמ ,דַאז עסיורג ַא טוט ריא ---

 טניז ,רָאי ןבלַאה ןופ ףיולרַאפ ןיא ןרָאװעג ט?ײצרעד זיא סָאװ ,ץלַא
 םוצ ןרָאפעג טָאטש רענעברָאטשעגסיױא רעד רעביא לַאזקַאװ ןופ ןיב ךיא

 טסוגייא 12 ךרעל ןופ :יונעג) ּפָאק סרעטייו ןיא ?יוק רעד זיב ןימלע:תיב

 :ַאב ןרָאלק ַא ןבעג ןיוש רענעייל םעד ףרַאד (1919 ?ירּפַא 20 זיב 8

 ּפאפע:סנבעק םענעכירשרַאב ןופ ףוס םֹוצ ןיב ךיא זַא ,םעד ןגעװ ףירג

 טליפעג טשינ ךיז ןיא בָאה ךיא זַא ןוא טעשטעילַאקעצ קיטליגדנע ןעוועג

 .שיטקַארּפ ייס ,שינַאלָאעדיא ייס ,שיכיסּפ ייס --- ?טניּפ ןטנוזעג ןייא ןייק

 ,ןטיונ ,ןסערעטניא עניימ ןיא עיצַאטנעירָא ןופ ןיז ןיא --- טושּפ טסייה'ס
 רעד ןופ ?ןײלַא ריז ןופ --- ךיא ליװ סָאװ ?דיא רעהעג ןיהוװ ...רענעלּפי

 עג קירוצ רַאי 8 טימ טָאה סָאװ ,רָאיטקַא ןשיסור ןופ ?רימ םורַא הבינס

 ךיז קיטכירפיוא ןוא ןָארעּפ ןפיוא ריציפָא ןשיסור םעד טנַאה יד טקירד

 טציא ןיא -- ענליוו ןשיסור ןיא ןעז רעדיוװ ךיז לָאז ןעמ זַא ןשטנוװעג

 :טנוזעג ,רעטסעב רעד רעבָא .שפנ ןצנַאג ןיא םעדָאפ ןייק ןבילברַאפ טשינ

 :םיוא יד -- ןעװעג טציא ךיוא ןענעז שפנ םעד:טָא ןיא ?קניו רעטס

 טשיסור יד ןופ סעירָאטידיױא יד רַאפ קיסַאלק רעשיסור רעד טימ ןפירט

 רעטיײװ םנה ןֹוא ...רעײמרַאטיױר ןופ ןלעניש ןיא רעטעברַא ןֹוא םירעיוּפ
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 ,יסעי יוג יט רָא , ןופ קזוח ןכַאמ ֹוצ לַאפ ןייא ןייק ןזָאלכרוד טשינ טגעלפ

 משינ ןרעפ ןֹופ טײדַאב םעד רָאלק בָאה ךיא ןוא ,*!ַאקשוטַאמיַאדװַארּפ
 ;נַאמרעל ןוא יָאטסלָאט רעבָא ןיא ,(טשינ םויה דע סײװ ךיא) טסווװעג

 תעב ,טמַאז:סנבעל רעשירעפעש ןיימ ןעוועג .רָאנ װָאסַארקעינ ןוא וװָאט

 יב ךימ ךיא בָאה רעטַאעט ןשידי ןופ טיבעג ןפיוא "ןטפאז , יד ןגעוו

 ...זַא ,ננוניצרעביא רערעטיב רעד טימ ןעגנירדכרוד טזומעג ןיקסוװָאּפיל
 .ןַאט וצ סָאװ טשינ ןטרָאד בָאה ריא

 טײקמַאזיורג רעצנַאג רעד ייב דנַאלסור :רקיע רעד טמוק ָאד -- ןוא

 סָאװ ,ףיש ַא יװ ןעזעגסיוא רימ טָאה ,רָאפ טמוק ןטרָאד סָאװ ,םעד ןופ
 זופ תונכס ףיוא טלעטשעגסיוא ,סעילַאװכ עטעוועשובעצ ןשיװצ טמיווש

 ?טיור יד ןוא .ןעניגַאב ןקינוז ןופ טנַאזירָאה ןגעקטנַא -- סמערוטש עדליוו

 ןוא וצרַאה ןֹופ ןעקנופ עלַא טימ בָאה ךיא עכלעו רַאפ ,ןסַאמס עשיאײמרַא

 ןוא טרעטסײנַאב ןבָאה יז ןוא ,רעקיסַאלק עשיסור יד טנעײלעג ןסיוװעג
 ?נענַאפ --- דימ רַאפ ןעװעג ןענעז ײז --- ןעמונעגפיוא ךימ קידנעמַאלפ

 .קיִלג ןכעלשטגמעלַא ןוא םייהיירפ ןופ רענערט

 ןייז קידנשימ ,ןכַאלסױא ןבױהעגנָא לָאמ ןייא ךימ טָאה יקס---נַא זַא
 :!עירשעגסיוא טָאה ןוא סעקיװעשלָאב יד ןגעק ןרָאצ ןוא טוװ טימ קזוח

 :ַאוער ןוא ץיטַארקָאמעד רעד ןגעק סנכערברַאפ ערעײז ןגיל ךייא --
 ?לינכיילג עיצולָאװער רעד וצ טנעז ריא ?ײװ ,האּפ רעקניל רעד ןיא עיצופ

 ןבַאה ןוא ןטָארטעצ י ז ןבָאה ײז סָאװ ,ןָא טשינ טײג ךייא לייוו ,קימ

 יד רַאפ ?לָאמ ןטשרע םוצ ךיא בָאה --- ,ןרֹוּפש עריא טניװ ןפיוא טײזעצ
 ,..טסעטָארּפ םענעטלַאהעגנײא:טשינ ַא ןיא םיא ןגעק ןכַארבעגסיױא םישדה

 וצ גנוטכַא יד זַא ,ןײטשרַאפ ט ז ו מ ריא !שטיימיקא ןָאימעס ---

  וצ גנורעפעגרַאפ -- ?עזעיגילער, שממ --- עמורפ יד ןוא ךעלנעזרעּפ ךייא

 :םור ןיא גנונעוװאב:סגנוײרּפַאב רעד םימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ ,םעד םעֶלַא

 זװעיאילַאק זיב ןװעשטשידַאר ןוא ןוועיעליר טימ ןעלטסעּפ ןופ --- דנַאל

 ןּפיל עטסערּפױַאפ טימ סיוא טרעה ןעמ זַא ,טכַאמ סָאד -- ןװָאנָאזאס ןוא

 ךימ ןַאק ךיא רעבָא .םורַא רָאפ טמוק סע סָאװ ,םעד ןגעװ דיר ערעײא
 ;כיד םוצ טרעיינ ,ר---ס,, םוצ טשינ ןדנעו ךימ זומ ןוא ןטלַאהנײא טשינ
 :לעװ ,עיצולָאװער יד זַא ,טשינ ריא טפיײרגַאב ןעד יצ .רעלטסניק ןוא רעט

 ןעוװעג זיא ,טקיטײװ ץרַאה רעיא רעכלעװ רַאפ ןוא טגָאלקַאב ריא עכ

 רעויסערגָארּפ רעשיסור רעד ןופ ַאנַאגרָאמַאטַאפ ַא ,שזַארימ ַא ,םולח ַא

 :ַָאמַאס רעד ןופ ןעלצרָאװ יד רעטנוא ןבָארגעג טָאה עכלעוו ,ץנעגילעטניא
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 זיא סע ןעװ ןמָאלעצ ךיז זיא ןוא ןקַארשרעד ריז טָאה ןוא עיװַאשזרעד

 ?במעד רעקירעיטרעדנוהיײרד רעד ןלַאפעגמוא

 ;עגסױרַא ןושל ןא יװ רע טָאה -- ?ןקָארשרעד ךיז טָאה רעװ --
 :ןלּפ סָאװ ?ןקָארשרעד ןעמעוװ רַאפ ?ןקַארשרעד סָאװ רַאפ --- טלמרומ

 ?ריא טרעד

 סָאװ ,זיר ןרַאפ אר אקנעטס רַאפ !װַאשטַאנוּפ ןַאילעמעי רַאפ ---

 עירעּפמיא סֹוָא ר ןופ במעד םענעפרָאװעגמוא ןרעטנוא ןופ ךיז טָאה

 --- ןסירעגסױרַא

 רע טָאה -- ?"ןיזַאר , ַא רַאפ סָאװ ?"יװָאשטַאנוּפ , א רַאפ סָאװ ---

 טימ ריא טװורּפ סָאװ -- עסַאמירג ַא טימ ןָאטעג גָאז ַא ?וטיב טימ
 :ַאר ןֹופ ?טייקכעלקריװ יד ןריזילַאעדיא ךעלגנעג עלַארטַאעט עלופטקעפע

 .בר דלהמ ַא ךָאנ ןיא געט עקיטציא ןופ ןפידנַאב יד זיב ןעניז

 זיס טייהיירפ ןיפ ןּפַאפע עטשרע עניײז ףיוא טכענק רעקיטכענ רעד ---

 ןוא ,העושי יד ןעגנערב טייצ יד רָאנ טעװ ָאד .ריקליוו טימ טייהיירפ ןשימ
 ןסעצָארּפ עקיטולב יד ןרעטכײלרַאפ ןוא ןרעלענשרַאפ ןָאק ץנעגילעטניא יד

 שלַאפ --- רעבָא !ןייש רעײז !סָאטַאּפ ןשיטנַאמָאר ןופ גַאלָאנַאמ א--

 .ת זיב א ןופ
 רעזדנוא ןופ סָאטַאּפ רעד זיא סָאד --- שטיימיקא ןָאימעס ,ןייג ---

 זיא "ןעמַארג ןֹוא ןזרעפ , ןיא .רעבָאטקָא ןֹופ תמא רעליוה רעד ןוא טייצ
 :עג רעכיב ןיא ,ענעריּפַאּפ ַא ,עטכַארטעגסיױא ןַא --- עיצולַאװער ר ע ײ א

 ןיא ןרענָאיצולַאװער ןעוועג טנעז ריא .ענעבָארגרַאפ רעכיב ןיא ,ענעפַאש

 :ער עכעלקריוו יד ןעמענ ֹוצ חוכ ןייק טשינ טָאה ןוא סעקשטנעה ענעקייל
 ּפעק ערעײא טלַאהַאב ריא ,טפיױלטנַא ריא .רעגניפ ערעייא ןיא עיצולַאװ
 .רעפיוועג ַא רַאפ סענַאשטָאב יװ ,דמַאז ןיא

 ריא טשנעז יצ ,םעד ןופ ןעזעגּפָא ,זַא ,ןגָאז ךיא ןופ תועדה לכל --

 ץנַארעלָאט רעיא ךיא רעדנוװַאב --- ,שדנעלברַאפ יצ ,טכערעג שיטילַאּפ

 .טכַאמ רעד וצ

 :ַאב ןֹוא ןטכױלַאב געט עניימ רימ ןבָאה רעײמרַאטיױר ןסַאמ יד --

 ליפ ,טסנוק רעשידיי וצ ןרעטיײוו ןוא ךדייא קנַאדַא קידנבערטש ןֹוא .טנייש
 .מכיזסיוא ןָא ןוא טפול ןָא ,ןדָאב ַא ןָא םולה רעטסיװ ַא זיא סָאד זַא ,דיא

 שיסור -- ןעװעג יװ רעדיװ -- רעמ גָאט ןדעי טימ זיא ת ס א ןימ

 .רעטַאעט
 !װעיק ןייק ,עװקסָאמ ןײק טרָאפ ?ענליוו ןיא ריא טציז סָאװ ָאט --

 .ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ ןסעזעג ןיב ךיא
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 ןָאק ךימ ...טּפעשעגסיױא ,דימ !שטיימיקא ןָאימעס ,דימ ןיב ךיא -- |

 :ָאפ עכײװ ןוא טנעו יד ןופ ןסױטשסױרַא םערוטש ַא רעדָא סנ ַא רָאנ
 .ןלעט

 .ןעשעג זיא --- םנ רעד .ןכָארבעגסױא טָאה םערוטש רעד
 ט ש י נ ןוא עװקסַאמ ןײק ט שי ג --- טריפעג רע טָאה ךימ רעבָא

 -- םרעיינ ,וועיק ןייק

 .עשרַאװ ןייק

 טנ

 רעבלַאה רָאנ וסּפוּפ ןסינ טיִמ קידנעײג ,יװ טלייצרעד ןביוא בָאה דיא
 :ןלַאנק סנטיייו רעד ןופ טרעהעג רימ ןבָאה ?ירּפַא 19 ןפיוא 18 ןופ טכַאנ

 ?סע טסיש רעװ -- ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה ןוא ןטַאמרַאה עקיד

 םענעזַאלעגּפָארַא ןכרוד טקוקעגסױרַא 19 םעד ירפ ץנַאנ בָאה דיא זַא

 עטנטָאװַאב ןרַאוטָארט עדייב ףיֹוא ןעזרעד ךיא בָאה ,סַאג ןיא גנאהרָאפ

 .ּפעק יד ףיוא (סמלעה) סעקסַאק ענרעזיײיא טימ רענלעז

 :עג ךיז טשודיחרַאפ ךיא בָאה -- ?ןשטייד ךיז ןעמענ ןענַאװ ןופ ---

 .לעווש ןפיוא ןזיװַאב ךיז טָאה רעכלעו ,רעטלַאװרַאפזױה םוצ ןדנָאוז

 םימ רָאנ ןזיװַאב ץרוק ךיז רענעיײל ןרַאפ טָאה רוגיפ עקיזַאד יד

 ריז לײװ ,*רעטלַאװרַאפ , רעד ןרָאװעג רעדיװ טציא זיא רע .קירוצ רָאי 4

 סרעמומ רעד ןגעװ םיטרּפ טליײצרעד ןוא ןעמוק ןיימ רָאנ דלַאב ןדלָאמעג

 ןבָאה טיוט ריא דָאנ זַא ,ןבעגעגוצ ןרערט טימ ןוא געט ןוא ןכָאװ עטצעל

 רעדיוװ זיא רע .טיורב ןסיב ןייז ןעמונעגוצ םיא ייב "*רעגָאז:העד , עיינ יד

 .רעגַאז:העד --- ןרָאװעג

 ;רעד ןֹוא ,ןפיול וצ ןעמוקעג לירּפַא 19 םעד ןיא שטנעמ רעד טָא

 טָאה --- ??לָאמַאמימ ןשטייד ךיז ןעמענ ןענַאװ ןופ,, :רימ ןופ קידנרעה

 :ןעירשעגסיוא דיירפ רעדליװ ןיא רע

 יב ײז טפערט רעײפ ַא ?ןשטייד עכלעוו ?ןשטייד ַא רַאפ סָאװ ---

 .ןגָארטרַאפ טשינ רעמ חור רעד ייז טעװ רעהַא !ןילרעב ןיא ײז

 לןעמלעה ענרעזייא יד ןיא רעײמרַאפיױר סע ןענעז
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 !ײז ןֹופ ךוד ןייק טָאטש ןיא ָאטשינ !רעיימש ?רעײמרַא עכלעוו ---
 םָאקלָאט טנָאז .טשינ טיירש .שדער ריא סָאװ ,טשינ ייטשרַאפ ךיא --

 ?רענלעז ַא רַאפ סע ןענעז סָאװ

 .טמָארעגסיוא ןיוש ןעמ טָאה ןפידנַאב יד !ןרענָאיגעל עשיליוּפ ---

 : ??ײטמָארעגסיוא , ןעמעוו ---

 ןײרַא ײז ןיא טנעמעג טָאה רענוד ַא !ערעײא סעקיװעשלָאב יד --

 .ןרער רָאד ןעמ געמ טציא .ןעמוקעג רעהַא ןענעז ײז רעדייא



 היוול ןייז .םוקמוא טרעטייוו ךָאנ .אזז

 .שואי ןוא המיא ןופ געט ןבױהעגנָא ריז ןבַאה סע

 יד ןוא ,לַאזקָאװ ןפיוא ןעמוקעגנַא זיא ןרענַאינעל יד טימ גוצ רעד

 ןיא ןרָאװעג טצעזאב ןענעז -- סַאנ:ןעּפָאש יד םכותב -- ןסַאנ עטסטנעָאנ

 ןטכאלש ןעגנַאגעג ןענעז טַאטש ןיא רעבָא .העש רעבלַאה רעטשרע רעד

 ?אפ ףיֹוא) קנַאב יד ןריפוצסױרַא ידכ ,טָאה טכַאמנטַאר יד ;תעל:תעמ 8

 ןוא בָאה סָאד ןוא סעיצופיטסניא עטסקיטכיװ יד ןריאוקַאװע ןוא (עקנַאלוה
 ,ױזַא רעטיליס סָאד טרירטנעצנַאק ,טפַאשרעײטשרַאפ רעװקסַאמ ןופ טטוג

 =עג ןטלַאהעגנײא זיא עקגַאלוהַאּפ ףױרַא זיב סַאג רעקָארט ןופ טנגעג יד זַא

 ןײא ןיא ןבָאה "רענשטעסַאיּפ , ףיוא ןטרָאד .העש 72 ןופ ךשמ ןיא ןרָאװ

 לירּפַא 19 םעד .רעטייװ ןוא רענינ ,עפַאי ביל רעטכיד רעד טניוװעג הריד

 ןיוש ןיא טָאטש יד תעב ןוא ןיקצעלק סירָאב טסַאנ ֹוצ ןעװעג ײז ייב זיא
 ןבָאה ןעגנולײטּפָא עשיאײמרַאטיױר ןוא ,ןרענַאינעל יד ךרוד טצעזַאב ןעװעג

 =עג ןָאקלַאב ןופ ןיקצעלק טָאה ,טַאטש ןופ לייט םעד ןיא זיולב ןענופעג ריז

 ןופ ןעירשעג ןוא רַאוטַארט ןפיוא רעײמרַאשיױר יד רַאפ ןסָאריּפַאּפ ןפרַאװ

 ;ּפָארַא קָאמש ןטירד|

 =ָאנ ןיא ךיז טלַאה ,ישטשירַאװָאט ,ךַאז רעזדנוא זיא ךאז רעיא ---

 !עיצולָאװער רעשיטשסילַאיצַאס רעסיורג רעד ןופ ןעמ

 לָאז ענליװ זַא ,םעד ףוא סט ר ַא װ ע ג סָאה רעטײװ ױזַא יו
 עשיליוּפ יד טסוװעג טשינ רעבָא ןבַאה סָאד .ןיוש רימ ןסייוו ,שיליוּפ ןרעוֶו

 .הריד רעד ןופ םינכש |

 ,עפַאי טסינויצ רעד ייס ןעוועג ןענעז סע ?סעקיװעשלַאב , ַא רַאפ סָאװ

 .ןיײז םירכבדכ ךירַאמ גנַאל טשינ ָאד רימ ןלעװ רעטייוו ייס ,רענינ ייס

 ןסירעגנײרַא דיז ןכַאה ןרענַאיגעל עטשרע יד ןעװו ,ןט:20 םעד רעבַא

 =ענ םגגעד עטקעטשעגסיוא טימ ןוא סַאג:דמַאז רעד ףיוא 6 .מונ זיוה ןיא

 ,טרָא ןפיוא ןסיש וצ ןפָאװ טימ ןקיטכעדרַאפ ןדעי ידכ ,אנוש םעד טכוז
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 ןבָאה יז --- ןכלעוו ןופ ,ןָאקלַאב ןפיוא ןזיװעגנָא םינכש עשיליוּפ יד ןבָאה
 ןטכעג טָאה דרָאב רעצרַאװש ַא טימ דיי ַא -- ןגיוא ערעײז טימ ןעזעג םע
 דרָא2 ןיק טימ ןריי ןייק ."ןעגָארטַאּפ, ...רעײמרַאשיױר יד וצ ןפרָאװעג
 ?פעװעש עגנַאל עצרַאװש ַא טַָאהעג טָאה רעגינ .ןענופעג טשיג ןעמ טָאה
 טָאה ןעמ ןוא ,רעקירָאהצרַאװש ןייק ןעוועג טשינ םתס ןיא עפַאי בייל ;ער
 ַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא ,סרענלָאק יד רַאפ ןעמונעגנָא עקיטכעדרַאפ יװ יז

 ןסיורג ַא ןיא ןטרָאד .קָארט ןייק טריטרָאּפסנַארטקעװַא ןוא ַאטױאטסַאק

 :נעמ עֶלַא ןפרָאװעגפיונוצ ?ײװרעד טכַאמ עשירעטילימ יד טָאה רעלכײּפש

 ןפוא ןטימ ,רעמינּפ ערעײז טימ טרינַאּפמיא טשיג ןבָאה עכלעוו ,ןשט

 ...ןכיילג .ד .א ןדער

 ןצנַאג ןפיוא רימ ןיא רעלכײּפש רעקָארט ןיא געט רָאּפ ערעײז ןגעוו

 ײז טָאה סע יװ ,םעד ןגעװ גנולייצרעד עצרוק סרענינ ןבילברַאפ ןבעק

 סע טָאה םינמיס עלַא טיול) טַארקַאטסירַא רעשיליוּפ רעטלַא ןַא טקוקַאב

 טָאה רעכלעװ ,(?שטיוועקשיפ ףַארג רעטמירַאב:קירעיורפ רעד ןײז טנעקעג

 ןיא רעלכײּפש ןיא רעטרעדנוה יד ןופ רעװ ןזיײװוצנָא ןעמונעגרעטנוא ךיז
 ."קפס ןדעי רעסיוא --- קיװעשלַאב 8,

 זַא ,ןפּפיוהַאב וצ דוסי ַא יװ ןעזעגסיוא ףַארג םעד טָאה םינּפ סרעגינ
 םעד ןזיװעגנָא טָאה רע .טנעצַארּפ 100 עלַא ףיוא קיװעשלַאב ַא זיא סָאד

 -- "ערוילעוועש רעצראווש רעגנַאל רעד טימ , -- םעדנטַא זַא ,רענַאינעל

 ןיא ןמָאװ ןטיס אנוש ַא יװ סָאמ רעלופ רעד ןיא ןעלדנַאהַאב ןעמ ףרַאד
 | .טנַאה

 ןיא תומה:ךאלמ םעד טקוקעגנָא ענסנעּפ עניײז רעביא טָאה רעגינ
 :טגַאזעג לימש ןֹוא םינּפ

 ןיא טסוג ןטכעלש ןיימ ןופ זײװַאב ַא ןייז ןענָאק רָאה עגנַאל עניימ ---

 טימ ןסקיב וצ תוכייש ַא רַאפ ןבָאה סע ןָאק סָאװ רעבָא ,טײקשידָאמטלַא

 .ןפײרגַאב וצ רעווש זיא --- ןליֹוק

 :עגנַא שודיח טימ טָאה ףַארג רעד ,טלכיימשעצ דיז טָאה ריציפָא רעד

 .ּפַאק ןטימ ןעלקַאש קודנעניינרַאפ ןעמונעג ןוא אנוש ןכעלרעפעג םעד טקוק

 ?תיעט ַא רשפא ךיא בָאה !ךיוא רע טגָארט ענסנעּפ ןֹוא ...מה ---

 רעקַארט ןיא תונברק יד ןופ ןעלגילפ ענייז טדנעװעגּפָא טָאה טיוט רעד
 ..שרעדנַא ןעשעג ןיא סַאנ:דמַאז ףיוא רעבָא .רעלכײּפש

 סָאװ ,םעד ןופ ךמס ןפיוא ןרעװ ןבירשַאב ָאד ןלעװ ןשינעעשעג יד
 עג זיא ןאמרעש הנח ןירעליּפשיוש יד .היאר:דע ןַא ןופ טרעהעג בָאה דיא
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 ימ צ .טּפעלשעגקעװַא ןעפַאי ןוא ןרעגינ טָאה ןעמ תעב ,הריד רעד ןיא ןעול

 .ריט ןיא ןטענגַאב ןופ יײרעקיוּפ ַא טרעהרעד רעדיװ ךיז טָאה םעד רַאנ טֹוג

 :לעז 8 לעװש !םיוא ןעירשעג טָאה -- !סעקיװעשלָאב ,סױרַא םײג --

 | | | .מעגנַאב ןפטקעטשענסיוא ןטימ רעג

 ,רעשייװ --- םינּפ קידנלַארטש ַא טימ ןגעקטנַא םױרַא זיא םיא
 ,דניירפ ןשיווצ טנעז ריא !םעקיװעשלַאב ןייק ָאטשינ ןענעז ָאד --

 יי | | / !טסירגַאב טיײז
 .לעז ןרַאפ גונעג ןייז טפרַאדעג טלָאװ ןוש5 שילוּפ טנכייצעגסיוא ןייז == |
 .טופי רע סָאװ ,םעד רעביא ןטכארפראפ ךיז ןזומ וצ רענ

 טפור סָאװ ,טיליוּפ אזַא טרער סָאװ ,ןשטנעמ םער טָאה רע רעבָא
 :רעד םורַא טונימ עכעלמע ןיא ,םוקנָא ןייז טסירגַאב סָאװ ,!"דניירפ,; םיא

 | | .ןסַאשי

 ןענאפשעג ןליײּפ ןופ דניירפ רעד זיא לגרעב ןפיוא ןיוה ןבענ טרַאה

 ןפרָאװעצ טָאה טגיװ רעד .ּפָאק ןליוה ַא טימ ,טנעה עטײרּפשעגסױוא טימו

 :םיוא לָאז ,ןעמוק לָאז רעצעמע --- ךיז םורַא ןפורעג טָאה רע .רָאה ענײז

 ןיא ?יוק ַא ןסישנײרַא ךיז םיירג רע זַא ,ןילת ןטעדנעלברַאפ םעד ןרעלק

 ןרעטנוא קידנעייטש ,טָאה ןילת רעד .טלעװ רעד ףיוא ןעמָאנ ןטוג סנליױּפ

 .ןפייװצ םוצ ?דייש ןייא ןופ ּפָאק םרעטייוו ןסָאשעגכרוד ,?גרעב

 .רַאֿפ ַא םילוח תרמשמ ןיא קידנגיל ,טלייצרעד סע טָאה ןַאמרעש הנח

 ;םֹוא ידכ ,ץרַאה ריא ייב ּפָאק סרעטייוװ ןטלַאהעג ןבָאה לָאז יז :עטעדנגווװ

 ּפָאק סרעטייוו ךרוד ןיא ליוק יד רעבָא ,ליוק רעקיבלעז רעד ןופ ןעמוקוצ

 .םכיירגרעד טשינ ןצרַאה םוצ ןוא טסורב ןיא ריא וצ ןײרַא

 :רַאפ א ןגעלעג זיא יז תעב ליומ ריא ןופ םרעהעג ךיא בָאה סגױזַא

 ' .עמעדנוו

 ןפימ הריתס ןיא טשינ ןענעז סָאװ ,םיטרּפ טרעהעג ךיא בָאה רעטעּפש
 פט ש י נ סעפע טָאה יז ןַא ,ןגָאז יז רעבָא ,ליומ ריא ןופ ןטרעהעג
 .מ 2 ײ צ ר ע ד

 ךיוא ןדנוװשרַאפ טשינ ןענעז געט ענעי ןופ סנטָאש ערעשצניפ יד
 עכלעװ ןיא ,ןעוטפיוא ךרוד ןטכױלַאב ןרָאװעג ןיא ןבעל סָאד ןעװ ,זַאד
 טשינ ןבילברַאפ ןיא טיוט ןייז .םירבדמחה שאר רעד ןעוועג טלָאװ רעטייו
 ?ניפ ַא ןופ םיטרּפ עטרעלקעגפיוא טשינ .תומהיראלמ ןיפ ףירגנָא ןַא יו רָאג

 ...גנופכיולַאב -- ןרעדָאפ ןוא ןסיוועג סָאד ןקירד דערברַאפ ןרעטצ
 ?עק לבור 40.000 ןטלַאהעג רעטייוו טָאה הריד רעד ןיא ןוויוא ןפיוא

 .טוָאלעגרעביא ןבָאה לָאז ןיקצעלק עכלעוו ,סעקנער
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 ןופ -- רעבַא ןענַאװנופ .רעדרעמ רעד ןבױרקעװַא טנָאקעג טָאה ײז

 ?טסוװרעד יז ןגעװ ךיז רע טָאה ןעמעוו

 םייב ענעצס עשיטַאמַארד ַא ןעמוקעגרַאפ זיא םורַא געט עצרוק ןיא

 .טַאמש ןופ טנַאדנעמַאק ןשירעטילימ

 ,ןרעניג ןעײרפַאב לָאז ןעמ זַא ,ןרעדָאפ ןעמוקעג זיא ןייטשניבור ברה

 =םערַא סָאװרַאפ ַא ןַא ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ עשידיי ערעדנַא ןוא ןעפַאי

 טכארבעגמוא הנכס רעד רעטנוא קָארט זיא ןטכַאמש ןוא ןרָאװעג טריט

 .ןרעוו וצ

 טכַאמ עשיליופ יד טגנערב "סָאװרַאפ ַא ןַא , זַא ,גנודלעמ רעד ףיֹוא

 :ןפורעגסיוא ןייטשנינור טָאה ,םוא טשינ םעגייק

 *ל!רעטייוו ןוא , ---

 שינעעשעג רעד ןגעװ טסוװרעד ַאד טשרע ריז טָאה טנַאדנעמַאק רעד

 ,ריציפַא םעד טרעדַאפעגסױרַא שינַאפעלעט טָאה רע .סַאג21מַאז רעד ףיוא

 :ַאב ןפיוא .סאפטדמאז יד ןפלַאהעג גָאט םענעי טָאה גנוליטּפָא קנעמעוו

 זַא .טרעלקרעד ריציפָא רעד טָאה שינעעשעג ןגעװ יונענ ןלייצרעד ֹוצ ?עמ

 יו ַא טלעטשענ טָאה רעכלעוו ,קיװעשלָאב ַא ןסָאשרעד טָאה רענַאיגעל ןײז

 .דנאטשרעד

 שירָאנעטַאק ןײטשניבור סָאה -- !תמא ןפימ טשינ טמישש םע --

 ןרעטיײװ יב סע טָאה ןעמ בוא ,רעוועג סָאד ןעננערב ןעמ לָאז .ןדלַאמעג

 .ןעמונענוצ

 זיא ַאד זַא ,ןאמרעטילימ ןשילױּפ ַא ןופ דובכ ןטימ רעווש ךיא ---

 +ַאּפ טלײטעג רעירפ גָאט ַא טימ טָאה סָאװ ,אגוש ַא ןרָאװעג ןסַאשרעד

 .רעײמרַאטיױר יד רַאפ ןענָארט

 -- .ןעגנורּפשעגפיוא ןיא ןייטשניבור ברה

 רעשידי רעד ןופ רעײטשרַאפ סלַא ,טָאג יכ רעווש ךיא ןוא ---

 ןוא ץענרע ןיא טגָאז סָאװ ,שטנעמ סְלַא ןוא בר רעגליוװ סלַא ,עדניימעג

 ידי ַא ןעװעג זיא רעטייוו רענעסַאשרעד רעד זַא ,ןגיל ןייק טשינ לָאמגיײק

 .ןליוּפ ןופ דניירפ עטסנבעגרעביא יד ןופ רענייא ןוא רעביירש רעש

 םעד ןליױפַאב ןוא ןענייטשניבור טקיאורַאב טָאה טנַאדנעמָאק רעד

 =עג ןעגנַאגַאב ןיא ָאד ביוא ,ןוא ןינע םעד ןשרַאפוצסיוא יונעג ריציּפָא

 .ןטּפשמ --- ןקידלוש םעד ,רעלעפ א ןרָאװ

 .ריציפָא רעד טגָאזעג טָאה -- !לעפַאב םוצ --
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 סניקצעלק זַא ,ןיא הרבס ַא ןוא .ןבילבעג סע ןיא יברעד רעבָא

 ןופ ןרוּפש יד ןשיװרַאפ םייב טקריוװעג ָאד ןבָאה ?"סעקנערעק,, 0

 | .ךערברַאֿפ

 .טײרפַאב ףכית קָארמ ןופ ןעמ טָאה ערעדנַא ןוא ןעפַאי ,ןרענינ

 :ליִשעג ןֹוא תינורכז ענעגייא ןופ ןעמַאר יד ןופ סױרַא ָאד ןיב דיא

 ןוס ּפָא טערט סָאד .טניוװעגײב טשינ בָאה ךיא עכלעװ ,ןטקַאפ טרעד
 סָאװ ,סָאד זיילב ?ייצרעד דיא זַא ,גנורעכיזרַאפ רעטרזחעגרעביא טּפָא ןיימ

 .ןגיוא עניימ רַאפ ןעשעג זיא

 רענעײל רעד טעװ ןשינעעשעג עטרעדלישעג טשרָאקא יד ןיא רעבָא
 עג טָאה עגליו רעכלעװ ןא ,פ פו 7 י ד ןליפרעד רָאלק רשפא

 עשידיײ יד ןיא תוחפל -- סט קיטש עג ריז ןוא) 4טבעל
 וצ ןסיוא טשינ רֹוסא ךיא ןיב ַאד ...1919 לירּפַא ןופ געט ענעי (ןעמייה

 2נןיופ .ןסנעצקַא עשיטילַאּפ ןיא טשינ עכלעװ ףיוא "ּפָארפ םעד ןלעטש

 =עגפיוא ןרעגָאיגעל יד ןופ שרַאמנײרַא םעד ןבָאה ענליוו ןיא םיבשות רעט
 ןפלָאװ עכלעװ -- רעשנזיופ ערעדנַא ..גנ וי ר פ א ב יד יװ ןעמונ

 טליפרעד ןהעׂש עטשרע יד ןֹופ ןבָאה -- לַארטײנ -- תועדה לכל ןעװעג

 תמחמ ןענעז ןֹוא טונימ עדעי ןעמוקוצמוא הנכס יד ּפעק ערעײז רעביא
 .םיאגוש --- ןרָאװעג םעד

 המיא ןופ תועידי ןטײרּפש ןוא ןטיש ןביוהעגנַא ךיז ןבָאה סע ןֹוא

 :ילדנעצ ןטָאשרַאפ ןוא ןכָארגַאב ןעמ טָאה ןרָאנָאּפ יד ףווא , :האנש ןוא

 ןעמ טריבַאר טָאטש קע ןיא, ;"טיילעגנוי עשידיי ענעסָאשרעד טשינ רעק

 סעּפולס עשיפַארנעלעט ףיוא ןעגנעה עלַאקַאטנַא ףיוא, ;"רעזייה עשידיי

 םע ןעמ ףרַאד ..."טביורעגקעווַא ןעמ טָאה ערעײז םידגכ יד ןוא ,ןשטנעמ

 ןיא טקײװעגטיױא ןרעװ ןלָאז ןבעל סָאד זַא ,םיניעב ָאקווד ןעזעג ןבָאה ץלַא

 ?סנטַאש ערעטצניפ ןיא טליהרַאפ ןוא קערש:טיומ
 יד ןיא סע זיא ןעװעג .,,ג נ א ? ג כ ָא װ סע טָאה טרעידעג

 :יא ,ךיז טײטשרַאפ ,סע טָאה רעדעי .בצמ רענײמעגלַא ןַא ןסַאג עשידיי
 .ןפוא םענעגייא ןייז םיוק טבעלעגרעב

 .רענייטש ןיימ םיול טלקיװטנַא ןשינעעשעג עלַא יד ריז ןבָאה רימ ייב

 זיא סע תויה ,בוטש ןופ ןײנוצסױרַא טיהעג ךיז ןעמ טָאה 19 םעד
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 =םעדראפ ןדעי םידדצ עדיײב ןריטסערַא ןסַאג יד ןיא זַא ,טסוװַאב ןרָאװעג

 םיײב ,םינּפ שידי סעדעי -- דצ ןײיא יב זיא טקיטכעדרַאפ ןוא .ןקיט
 ?עלַארּפ השעמ ןכָארּפשעגסױא טשינ ןָאטעגנָא ןיא סָאװ ,רעדעי ןטײװצ

 .חמ עדייב ןיא דשח ןקעװ ףיוא טַאדידנַאק ַא ןיב ךיא זַא ,רָאלק .רעירָאט

 ךיא כָאה -- ?ס ָאװ ף יו א ...טרַאװעג ןוא ןסעזעג ךיא ןיב .תונ
 .טסווועג טשינ

 יקסריווס יװ םעד ךָאנ העש רעבלַאה ַא ןיא -- טרַאװרעד ךיז רעבָא

 ."סעקיװעשלַאב ערעייא גָאלק ַא טימ קעװַא , זַא ,ןעירשעג טָאה

 ףיוא רעטַאעט ןשיליופ ןופ ןינכ ןיא ןיא קירוצ ךָאװ ַא ךרעל טימ
 זיא גניפימ ןיא ."גנימימ:טרעצנַאק , ַא ןעמוקעגרָאפ עקנַאילוחָאּפ:סיױרג

 'רעשיוװוטיל רעד ןופ רעציזרָאפ רעד עדער רעקידהעש ַא טימ ןפערטעגפיוא

 :ענ טשיג ךיא בָאה עדער יד .שטיוװעקצימ:סַאקוצּפַאק גנורינער:טעיװַאס

 ןיא ןָאטעגנײרַא ןעװועג ךיא ןיב טסײג ןֹוא ףֹוג ןצנַאג ןימ טימ ,טרעה

 .גגימימ ןבָאנ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ט ר ע צ נָא ק

 עכעלמע ןניוצעגוצ בָאה'כ ;םַארגָארּפ םעד טלעטשעגפיונוצ בָאה ךיא |
 .ןװָאדַארגָאניװ רעדיוװ --- יז זשיװצ ןוא ןטסיטרַא ענעעזעגנָא

 ?סװַאינעװ :רעמונ;טעלַאב ַא ןעוועג זיא םַארגָארּפ ןופ "קַאװשט , רעד
 ?ַאד יד .רַאּפ עשיליוּפ ַא ןגיוצעגוצ בָאה ריא רעכלעוו וצ ,?עקרוזַאמ , סיק

 ?רא ווַאלסינַאטס טריפענסיוא טָאה ןַאמ םעד ןוא טשינ ךיא קנעדעג עמ

 ןיא גנוקיצטנא ןופ רענוד ַא ןפורעגסיױרַא טָאה ץנַאט רעד ...שטיװָאמַאר

 .ןענגולײטּפָא עשיאיײמרַאטױר טימ טליפעגסיוא ןעוועג זיא רעכלעװ ,לֵאז

 ןוא רעדיוװ בָאה ךיא .לָאמ יירד טרזחעגרעביא רעמונ םעד טָאה ןעמ

 ךוא טכיל ןגָארפ רימ זַא ,קנַאדעג ןופ טסיורגעג ןוא טיירפעג דיז רעדיװ
 .?ָאנידַארַאב ,סװָאטנַאמרעל טנעילעגרעבוא בָאה ךיא .עכַאמ רעד טייקנייש

 :עד ַא ןדלַאמעג ןסילוק יד רעטניה ךיז טָאה ,םַארגָארּפ ןופ םולש םוצ

 .דימ --- טסייה'ס --- רַאטַאזינַאגרָא םעד ןוא ןטסיטרַא יד ןעקנַאד עיצַאנעק
 ןופ זעװ ,ןרָאװעג לעּפתנ ךיא ןיב יװ ןוא ןטכיולעג ןֹוא טניישעג ןבָאה עלַא
 =עג ריז ןוא סָארטַאמ רעשיטלַאב ַא םלײטעגּפָא ךיז טָאה עיצַאגעלעד רעד

 .ןשוק ךימ ןפרָאװ

 .קעװַא רָאי 9 ןיוש !ָאי ,ונ ?םארבא ,טשינ ךימ טנעקרעד ריא --

 סרעטומ רעד ןופ ןוז רעטסגני רעד !ב ו ר ק  ַא :סיוא ךיז טזָאל

 --- 1917 ןופ .ןדנוװשרַאפ המחלמ בײהנָא ןיא רע זיא 1014 ןיא .ןיזוק ַא
 -- .טסָאלפ ןשיטלַאב ןיא -- רָאי א ןיוש טציא ןוא ײמרַא רעד ןיא
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 ריז רע טָאה -- !"רעבַאטקָא ןופ טייקנייש יד ןוא ץלַאטש רעד,

 שימלאב יד ןגעװ עזַארפ ערַאבגנַאג טלמעד סיקצָארט קידנריטיצ ,טכַאלעצ

 | .ןסָארטַאמ עש

 =ןַצ ,רעקוצ םעניורב טימ ײט ןעקנירפ ,גָאפ עלַא ןעמוק טגעלפ רע

 טָאה ןיא גנַאג טונימ ס רע טָאה טניווװעג .רעטוּפ ןַא טםיורב ןצרַאװש ןסייב
 רעד ,גָאטרַאמ 19 םעד ןוא ,'ילוש סלוװאז , ןגעקטנַא טקנוּפ םָאװ ,לכעלעט

 זַא ,ןעגַאטשרַאפ רע טָאה ,ןטַאדלָאס עדמערפ רעטצנעפ ןכרוד קידנעעז

 טרעשַאב טשינ סטוג ןייק טעװ סָארטַאמ ןשיטלַאב ןופ םיטסַאק ןיא םיא

 רעד םימ ןוא סעצײלּפ יד ףיוא ?לעניש םעד ןפרַאװעגפױרַא טָאה רע ,ןײז

 -- ןוא ןפיופ פזָאלעג דיז טנַאה רעד ןיא סקיב
 ...בורק םוצ ןפַאלרעד

 פןומ ,טיופ ןכעלדײמרַאפמוא ןופ ןעועטַאר ךימ טליוו ריא ביוא ---

 .ןטלַאהאב ךיס ריא

 !ײץלַאמש ןיא טכַארּפ , ןופ שובל םעד ּפָארַא שמענ םדוק --

 .אושזרוב ןקידנעטשנַא ןַא ןופ םויטסַאק ַא ןיא ןָאמעגרעביא ריז טָאה רע

 !זײװקיצנײא ןּפַאכ ײז לָאז רעײפ ַא, :קידנעלמרומ ,טָאה יקסריווס

 יד ןעמונעגוצ -- "!טָאלפ ןשיטלַאב ןיא קיניזימ סרעקָאט םעד ריאמ:בקעי

 .םעדיוב ןפיוא -- ןגָארשעגקעװַא ןוא סקיב
 שרעדיילק ןיא ןעגנָאהעגנײרַא ךיא בָאה ?לעניש םעד ןוא םויטסָאק םעד

 2טסָאק עשיזיוצנארפ ןוא עשינַאּפש ןשיווצ !רָאיטקַא ןַא ןיב ךיא --- .קנַאש
 .םויטסַאק:ןסָארטַאמ א ןגָאמרַאפ ךיא ןָאק ןעמוי

 -- ןוא סַאג ןיא סױרַא בורק ןימ זיא ןהעש:טנװַא עטשרע יד ןיא
 .ןעזעג טשינ םיא ךיא בָאה רעמ

 ...!םעדיֹוב ןפיוא סקיב יד --- רעבָא
 =ינ זַא ,העידי יד טכַארבעג ןעמ טָאה גָאטײב 19 םורַא ןט:20 םעד

 רעטיײװ ןוא ,ןגָאװטסַאל ַא ןיא טריפעגקעװַא ןעמ טָאה ןעפָאי ןוא ןרעג

 ...סַאג:רמַאז רעד ןיא ?גרעב ןפיוא ּפָאק םענעסַאשעגכרוד ַא טימ טניל

 ןפוא רעד טרעטישרעד ךימ טָאה העידי םצע יד יװ רעקינײװ טשינ
 טרינַאער סַאה עלהנח ןימ רעכלעװ טימ ,גנולפייווצרַאפ הגרדמ יד ןוא

 | -- םעד ףיוא

 ךרעטײװ טָאה ליוק יד !ןגָאז טשינ תונורכז עניימ ןיא ךיא ןָאק רעמ

 ;ןַאמרעש הנח טקירדעג טָאה טסורב ריא וצ ןכלעװ ,ּפָאק ןיא ןפָארטעג

 ידניירפ ןטסטנעָאנ ןייז רַאפ ןטלַאהעג ךיא בָאה קירוצ ןכַאו 9--2 טימ זיב
 רעד טכַאמעג טשינ רימ רַאּפ טָאה עכלעוו ,-- 'ר ַאננַא --- הנח עטייװצ א
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 רעטירד, רעד יב קורדסיוא:שואי םעד קידנעעזרעד ,טציא .דוס ןייק ןופ

 טָאה רעטיײװ ןעוו ,קירוצ רָאי 6 טימ זַא ,טנָאמרעד דיז ךיא בָאה ,"הנח

 | | :טרעהרעד |

 -- ,ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ ךיז ןענעז רימ .ןרָאפעגקעװַא זיא .ַאננַא ---

 :ןפורעגסיוא רע טָאה

 "!ןרָאפעגקעװַא ןיוש, --

 ךיז טָאה ןקֹור ןיימ רעטניה זַא ,ןרָאװעג רָאלק רימ ןיא טציא ןוא
 ןעועג זיא רעטײװ זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיא כָאה טציא ןוא .טבעוועג סעּפע
 רעטומ רעד וצ ווירב עשידי ענימ טרידופש ןוא ןדנוא ייב תיביזב ַא

 ןליפא םיא ןגעװ בָאה ךיא ןעו ,טפנוקוצ ןיימ םורַא רענעלּפ טכַאמענ ןוא

 ?טנַאקַאב סַאננַא ןוא ,טכַארפעג טשינ ןיטולחל ןוא טסוװעג טשינ טעמכ

 :דנײרפ יד -- רעפיט זיא'ס ןוא ענימ יװ רעטלע ןזיא םיא טימ טפַאש
 -- ןהעש עטמַאהרעדיוש ענעי ןיא -- שֹואי ןופ דורכסיוא רעד ןוא ,טפַאש

 .םנורג ןפיט ַא טָאה

 עדיײב ןופ טרַאּפשרַאפ ןזיא סַאג יד ןַא ,ןגָאזנַא ןעמ טמוק לײװרעד

 עיזיװער ַא טייג סע .סױרַא טשינ םענייק ןעמ טזָאל ןפיוה יד ןופ ,ןטייז

 ןטריװזיוה זַא ,טנרָאװעג טָאה ןעמ .רעװעג טכוז ןעמ .זיוה וצ זיוה ןופ

 רעד ןרעפטנע טעװ ,ןעניפעג טעװ ןעמ ביוא ,ןוא ,רעװעג ןבעגסיױרַא ןלָאז

 ?םעדיוב ןפייא םגיל סָאװ ,סקיב רעד טימ ןייז םעוו סָאװ זיא ...טריווזיוה

 יד טסיײר ,טנעה יד טכערב ,ּפָאק ןרַאפ טּפַאכעג ךיז טָאה יקסריווס

 .רַאה

 עװָאראװדנאק ןיא ןפערט טלָאזעג יז טָאה ערעלַאכ יד יו יוא ---

 זיב טלקייקרעד ײז ןבָאה רעדער יד רעדיײא (ענליוו רַאפ עיצַאטס:זַאב ןייא)

 .ענליוו

 יז ןפָארטעג טשינ םעדיוב ןפיוא ערעלָאכ יד טָאה סקיב רעד רעבָא

 .תומה תמיא ןופ דנַאטשוצ ןיא ןעמעלַא זדנוא ןטלאהעג ןוא ןגעלעג זיא

 לָאז ױזַא יװ ...רעבָא ,םידיב ןבענּפָא סקיכ יד ןסָאלשַאב בָאה ךיא

 ?רַאפ ?רעמיטנגיא רעד זיא וװ ??ךיז טמענ יז ןענַאװ ןופ ןרעלקרעד ךיא

 טשינ םיא ךיא טָאה סָאװרַאפ ןוא ?רימ ײב טזָאלעג יז רע טָאה סָאװ

 | ?ןטלַאהרַאפ

 רעד .ןסירעגרעביא ומכ ריז טָאה עיזיווער יד .טנװַא ןעמוקעגנַא זיא'ס

 .לַאמרָאנ קעװַא זיא סַאג ןיא רעקרַאפ
 טמוק סָאװ ,ץלַא ןוא געט יד :ןרָאװעג טשינ רעטכײל זיא רימ רעבַא
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 ןײגרעביא ןענָאק סָאװ ,ןטייקילעפוצ עזײב ןייק טשינ ןענעז סָאד ,רָאפ

 !ןײנ -- ערַאמכ עצרַאװש א יו

 !געװ ןכעלטכישעג רעזדנוא ףיוא ּפַאמע ןַא זיא סָאד

 ּפָאק ןיימ רעביא ,ןכָאלשרַאפ עפאי ןוא רעגינ ,ןסָאשרעד --- רעטייוו

 ...!ןעװעשַאר טשינ ריז ןָאק ןעמ :םוקמוא ןופ ?גיופ רעד דיז טנַארט

 ,רעמיצ:ענַאװ ןיא טרַאּפשרַאפ ךימ ךיא בָאה טכַאנ רענעי ןיא ןוא

 רעד ןיא רעטצנעפ ןטכױלַאב ַא ליײװ --- רעטצנעפ ןייק טשינ טָאה סָאװ

 טכיל עכעלטע ןדנֹוצעגנָא -- אנוש םעד לַאנגיס ַא רַאפ ןרָאװעג טרעלק

 | -- ןֹוא

 ...גנוצעזרעביא:"ַאטסָאקַא , ןיימ ןופ ךעלטעלב עטצעל יד שקידנערַאפ
 ,טלמרומעג ךיא בָאה --- "טעברַא יד טָא ןביילברַאפ שטָאכ לָאז, --

 ןגעװ רכז ַא יװ טעברַא יד -- טכַאנ רענעי ןופ סנטָאש יד ןשיװצ קידנציז

 :עג דיז ןבָאה רימ זַא ,ןמיס ַא יװ ;'ייסעי יוג יט רַא ןיימ רעביא קזוח ןייז
 ןיא ענעסיוטשרַאפ ,ןוא רופלוק רעכעלשטנעמלַא ןופ ןעלמיה יד וצ ןפיד

 הליפת רעד טימ קעװַא טלעו רעד ןופ רימ ןענעז ,ןייּפ ןשידיי ןופ םוהת

 ."ןּפיל ערעזדנוא ףיוא טייהיירפ ןוא טכיל ןגעװ

 ןבירשעגנָא ךיא בָאה ,"אטסַָאקא ,, ןֹופ זרעפ ןטצעל םעד טקידנערַאפ

 לײװ ,נָאפ ם ע ד קידנענעכײצַאב טשינ ןוויכ א טימ ,*1019 לירּפַא,,

 .ןכָאװ -- טרעיודעג טָאה -- ג ַא פ רעד

 רעבַא ,קנעדנַא ןײז ןעמדיװ טעברַא ןײמ טלָאװעג בָאה ךיא

 סע -- תֹוביס !ענײא טשינ -- תוביס .ן9 ש ע ג ט ש י ג ןיא סע

 .עטרעטנַאלּפרַאפ ,עקידתוריתס ,ענעדישרַאפ ןוא עכעל

 ?רַאפ םַאזנייא ןיימ ןופ קנעדנָא ןקיטכיל םעד ,, :ןבירשעגנָא ךיא בָאה

 ןטבילעג םענופ גנוצעזרעביא יד טעמדיװעג ןיא רעטומ רענעברָאטשר

 | ."קרעוו

 רעדָארַאמס ַא .טכענ ןֹוא געט ײװצ ַא ןגעלעג לגרעב ןפיוא זיא רע
 :רעטנֹוא ןיא ןגעלעג ןיא רע ןוא ,םידגב יד טּפעלשענּפָארַא םיא ןופ טָאה

 בילוצ טָאה רענייק .ןנימ:רב םעד טקנעװשעג טָאה ןגער:סקַאלש ַא .שעוו

 רעד וצ ןעגנערב ןֹוא ןיז רהטמ ,ןעמענוצ םיא טנַאקעג טשינ ןטכַאלש יד

 ,הרובק
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 .ןשטנעמ עטלײצעג ןעגנַאגעג ןורא ןייז ךָאנ ןענעז טכַאנרַאפ קיטיירפ
 עקנַאלוהַאּפ ףיוא רעטַאעט ןבענ .ענעקָארשרעד ,ענעסױטשרַאפ ,עמַאזניא
 ,רעגניפ 2 טימ .דרעפ א ףיֹוא ריציפָא ןַא ןעמוקעגנגעקטנַא היוול רעד זיא
 ךיא ...ןורא םעד טסירנַאב שירעטילימי רע טָאה ,ץייירק ןשיליֹוטַאק םוצ יװ
 ןיא זַא ,טסוװעג טשינ בַאה ךיא ?ײװ ,קזוח טכַאמ רע ןַא ,טניימעג בָאה
 דעד ןיא סָאװ ,יד טשינ גנוסירגַאב עשירעטילימ יד זיא ןעײמרַא ערעדנַא
 :סגַא טגַאזעג סע בָאה ךיא .קעשַאד םייב רעגניפ 9 עלַא טימ --- רעשיסור
 הרעשה ןיימ זַא ,טרעהרעד בָאה ןוא ןורא ןכָאנ ןעגנַאגעג זיא רעכלעוו ,ןיקס
 םורפ טָאה סָאװ ,שטנעמ ןשילוּפ םעד גנוקידײלַאב ַא ןוא לובלב ַא זיא

 .היוול יד טסירגַאב דובכה:תארי טימ

 ...טכַארטרַאפ ךיז ןוא םמותשנ ןרָאװעג ןיב ריא
 ;נ8 .רבק םעד ןטָאשרַאפ ןעמ טָאה גָאט ןופ ןלַארטש עטצעל יד יב

 8  :טשדערעגסױרַא ליטש םעדכָאנ ןוא שירק טגָאזעג טָאה יקס
 . ."שורק ַא יװ ןברָאטשעג ,ןעמלעטנעשזד רעקידניז ַא יװ טבעלעג , --
 =וצ רע טָאה ,םורַא ןשטנעמ עגעקָארשרעד יד קידנטכַארטַאב ,ןוא

 :ןבעגעג
 שוריק לע םוא םמוק ,די ַא זיא רע ?לײװ ,םוא טמוק סָאװ רעד ---

 !שודק ַא זיא רעטייוו .םשה

 ."קוביד רעד , קורד ןופ סױרַא זיא םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא
 :םוא קיליײה ןוא שיגַארט ןיימ טעמדיוװעג, :טנעילעגרעביא בָאה ךיא

 םענעמוקעג

 ירעטייוו .א דניירפ

 םעיײנ ַא ןופ ןלַארטש ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה ןעלמיה ערעזדנוא ףיוא

 טכארבעג ענליװ ןשילוּפ ןיא רַאי 20 יד רַאפ טָאה רעכלעוו ,םוקפיוא
 .טײדַאב ןוא םענרַאפ ןשירָאטסיה ןופ ןטכורפ ןוא ןטיײװק
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 רעמיײוװ -- ו י = ו ֹס שיניװעד



 עירעמראדנַאשזידלעפ רעד ןופ רעלעק םייב .אזוז

 יד ףיֹוא זיא ןענַאיגעק יד ןופ שרַאטנײרַא ןכַאנ ייווצ רעדַא גָאט ַא

 רעניוװגניײא יד וצ גנודנעװ ַא ןרָאװעג טּפעלקעגרעדנַאנַאפ טָאטש ןופ טנעוו

 2ליּפ ףעזוי, :טעמתחעג -- שידיי ןֹוא שיסורסיײװ ,שיוופיל ,שיליוּפ ףיוא

 .ייקטרופ
 קסו סיי דוד זיר

 הפוקת ַא ןעמוקעגנָא זיא סע זַא ,גָאזנַא ןא -- ןעװעג זיא ןכות רעד

 ;עיגילער ןֹוא עיצַאנ ןופ דישרעטנוא ןָא גנוקיטכערַאבכײלג רענײמעגלַא ןופ

 ןיא סָאװ ,םעד םעלַא ןופ ,ןסיוװעג ןופ שייהיירפ רעטולַאסבַא ןופ הפוקת א

 .ןפייהירפ עשיטַארקַאמעד ןופ יאנת ַא

 ןיא ןעועג תֹוחוכ ערעטצניפ יד ןיפ םיעותעת םישעמ יד רעבָא ןענעז

 ,אלימב ,ןוא ?לכ2ב טיײהיײירפ ןופ ןתמא יד טיס ה ר י ת ס רעקידנעיירש

 .םייהיירפ סנליופ ןֹופ --- ךיוא

 רעד ףיֹוא ךיא כָאה ,ןסיורד ןיא סױורַא לָאמ ןטשרע םוצ ןיב ךיא ןַא

 ײז טקעטשענּפַא ךימ בָאה דיא ...ןריציפַא עכעלטע ןעזרעד סַאג !"רעטיירכ

 ,םעד ןופ ןובשח ןרָאלק ַא ןכעגוצּפָא ךיז ןזיװַאב טשינ ןוא ןטכַארטַאב וצ

 המיא ןַא ,לקע ןַא טּפַאכעגמורַא טָאה ךימ יװ ,ןָא ןקוק ןגיוא עניימ סָאװ

 ןטײװצ ןפיוא ,רעטַאעט;מַאטש ןבענ ןענַאטשעג ןיב ךיא .רעדיוש ַא ןוא

 ןָאפעג ףרָאװ ַא ךיז םרעברעצ עזייב יװ יז ןבָאה לָאמַאטימ ןוא .רַאוטַארט

 ןעמונעג ןוא ןגעקטנַא יז ןעמוקעגנָא זיא סָאװ , שטנעמ ןטרַאיַאב ַא ףיוא

 :רַאפ יו ןיב ךיא ,ןושל'ס ןעמונגענּפָא טָאה רימ .םינּפ ןרעביא ןגָאלש םיא

 טימ ריא בַאה םורַא טונימ ַא ןיא ןעװו ,ןוא ןייטש ןבילבעג טרענייטש

 :אפזעב טיב !ַאנדיטס עינ קַאק ?עטעיַאלעיד יװ ַאטש , :יירשעג ןדליװ ַא

 :עז ,טײז רענעי ןיא ןָאטעג ףרָאװ ַא ריז -- (* *!ַאקירַאטס ָאװַָאנשטשַאמ

 ןביוהעגפיוא טָאה רעטלַא רעד ןוא ,רעטייוװו טירטפ 20 ַא ןעוועג ןיוש ײז ןענ

 !ןקז ןזָאלצוש ַא ןגָאלש ?טשונ ךיז רוא טמעש וװ ?רוא טוט סָאװ *
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 ענײז ףױא םולב ?כיש ַא טימ טשיװעג ןוא דרע רעד ןופ טוה ןײז
 .רענײצ רָאּפ ַא טקַאהעגסױרַא םיא ןבַאה ײז זַא ,תועמשמ ...ןּפי

 גנורנעו ןײמ יײס .רָאלק זיא למוג ןששנעב טפרַאדעג בָאה ךיא זַא
 :עג טלָאװ ריקליוו רעײז ןגעק ןריטסעטָארּפ וצ הנווכ ןיימ ייס ,שיסור ףיוא

 סױרַא םיױק טלָאװ ךיא זַא ,רימ ןנעק ײז ןופ עיצקַאער ַאזַא וצ שריפ

 -...רעקידעבעל ַא

 ץנַא; ךרוד רָאזיּפע םעד ןעמונעגפיוא ןטונימ ענעי בָאה ךיא רעבָא

 .ןלירב עדעדנא

 רעלעקנופ ,רעקנילַאמש רעד ןיא "רעטיירב ,, רעד ןופ קידנעײנקעװַא

 ;ע ג יר ..טליפרער םירכא עלַא טימ ךיא בָאה ,ןײרַא לסעג "?רעקצינדור,

 ןזומ , -- טכַארטעג ךיא בָאה ,?רעחַא ,.ָאטעג ןפ -- פײקכעלטימ

 עשיאיוג יד ןיא ,ךיז ײב ןפרָאד תעב ,{ ס ײ ר נג ײ ר ַא ןדײס ריז ײז
 רעײז ,החיצר רעײז ןדָאלוצסיוא טייהנגעלעג יד ענר עדעי ײז ןבָאה -- ןסַאג

 ...האנש

 :עמ עטראפ , 8 זיא ,םיוא ַאד טסקַאװ טָאװ ,תולאש סקעלּפמַאק רעד

 פרעפטנערַאמ תולאש יד ןלעװ ךעלטנירג טשינ ןוא ךינ טשינ ןוא ,"הש

 | .ןרעוו

 עלַא !תמא -עטײװצ א ןיא האנש !ת מט א ןַא יא ה ח י צ ר

 9 | ,הולונס ,ועלטימלייה ןתמא יד טָא ןגעק ןפַאש ןווורּפ טָאװ ,תובושת
 ןענעז ןוא תוריתס עגעגײא ערעײז יא סט ר עט ג אל פרא 8 ןענ

 .טיממעמנַא ןוא טשלעפעג ,טלּפירקרַאפ ---

 םיחצור רַאפ יא דרַאב רעסײװ רעד טימ די רעטנרַאיַאב רעד ןוא

 ...ההיצר ןוא האנש ןופ טקעיבָא ןַא ןבילברַאפ ןוא ןעוועג ןסַאנ ערעײז זיא
 יװ ט"יפרעד רעקציגדור רעלַאמש רעלעקנוט רעד ןיא ךימ ךיא בָאה

 ןבָאה ןסַאג עטיירב יד ןוא ,םיײה רעכעלטימעג א ןופ ץוש רעד רעטנוא

 סָאװ ,עטכעלש ,עכעלטנייפ ,עדמערפ רַאֿפ -- ןזיװַאב לָאמַאשימ ךיז רימ
 | ...תונכס ײז ןיא ןקעטש טירש ןדעי ףיוא

 2 עגעי טָאה ןויער רעטיײוװצ ַא --- ףרַאש ךיא קנעדעג סָאד -- ןוא

 טשרעהאב ,סניוװעגײב כָאה ךיא סָאװ ,לַאפנַא ןכעלרעדיוש םעד ךָאנ ןסונ

 ןליוּט ןיא ןיא ענעדיי יד סָאװ ,םעד ןופ הביס יד טשינ טניל יצ :ךרַאמ וײז
 ,פפַאשטריוװ יד טריפעג ,"ןרעדולּפ יד ןגָארמעג , ,"ליח תשא, יד ןרָאװעג

 םעד .,,ם י א ןֹוא טײק:סנבעל רעשיטקַארּפ ןופ ןעגניר יד טדימשעג
 -- רפס ןיא ןפיטראפ ריז ןוא ?"קנַאב יד ןשטעווק , טזאלעג ,ןַאמ
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 דצמ טָאה יורפ רעד סָאװ ,םעד ןיא ןופרער חכיס יד טשינ טגיפ יצ

 ,פ'תיממעג ,ןגָאלשעג ןרעװ וצ הנכס ןייק טָארדעג טשינ "רעטיר , םעד
 ?טקידײלַאב

 ןעגנימטכארט ןוא ןעגנוליפ עטנַאקַאב טשיג ןַאד זיב ,עײג טימ טלעװ ַא

 רָאי 88 עניימ .1910 לידּפַא ףוס ,געט ענעי ןסקַאװעגסױא רימ רַאפ זיא

 ?גוזעגניא יװ יוזַא ןענעז ןעגנורַאפרעד ןוא ןעגנוכיידנרעד ןוא ןעגנומערטש

 טנורנּפָא ןופ ןעזרעד דיא בָאה ,ןכייה ןוא ןעלמיה עקילָאמַא עניימ ןוא ,ןעק

 וצ לָאז ךיא ןכלעװ ךרוד ,ךדיז םֹודַא געװ ןיימ רעמ טַאהעג טשינ רעבָא
 .ןעגנַאלרעד ןוא ןבערטש ןכייה ןוא ןעלמיה עניימ

 ;לײפ ,עכעלרעכעל לָאמלײפ ,ןטקַאפ עײג טכארבעג טָאה גָאפ רעדעי

 ףיוא רעלַאפנַא יד ?קע ןוא רעדיוש טימ קידנענַאמרעד .עכעלסירדרַאפ לָאמ
 ןופ םינמיס עטפָא ןופ טשַאררעביא ןעוװעג ךדיא ןיב ,סַאג "רעטיירב , רעד
 קורדסיוא ןַא ןענופעג ןבָאה סָאװ ,שייקכעלרע ןֹוא טייקכעלפעה ,טייקלדיײא

 ןבָאה עכלעװ ,טייל יבגל ןריצימָא ייד ַא דצמ ןעגנולדגַאה עטערקנָאק ןיא
 יורפוצמוא םענעטלַאהַאב טשינ טימ טקוקעג ןוא שיליוּפ טדערעג טכעלש
 ןקַאילַאּפ:פשינ 10 ןופ 8 ןכלעוו רַאפ .'טנַאּפוקַא םעײנ , םוצ האנש ןֹוא

 .רעגַאיגעל ןדעי ןטלַאהעג ןכבַאה

 :ַאב וצ הדיס רענערָאכעגנײא םינומדקמס רימ רעד טימ בָאה ךיא

 נָא -- חסונ םענעמונעגנָא ןײמעגלַא ןפווק טשינ ןטסאפפסנבעל ןטכארפ

 :ענֹוצ ןיימ ןוא ,האנש רעטמיטשאבסיורַאפ ןַא ךיז םורַא ןקוק וצ ןביוהעג

 ןוא טקיטסעטַאב תונוכ עטוג יד טָאה ןעיסַאטס רעזדנוא וצ טייקנדנוב

 | .טפיטרַאפ

 ."ןָאנ ןיא ןלענש ,, רָאּפ א טּפַאכעג ךיא בָאה

 "רעוװעג ןכוז, ןטימ סעיזיווער יד ;רעקידלושמוא ןַא רעטשרע רעד

 ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ סעװַאלבָא עמַאזיורג ןופ געט עטשרע יד רָאנ ןענעז

 הׂשַּמ סע ןענעז ןעוװעג .ךעלרעגנײז ןעמענוצ ...ןוא רעוועג ןכוז ןופ ןלַא

 ןעװעג ?לכב ןזיא סָאטש ןיא .ןױשרַאּפ 8 -- 2 וצ סעדנַאב?םיבנג עט

 ןעמ טָאה קרַאמ ןיא רעבײװ ייב :ןעירעביור ענבירד ןופ עילַאנַאכקַאװ א
 ןעמענוצ ןעמ טגעלפ ךעלעסעג עליטש ןיא .סעקישַאק יד ןופ לּפע טביורעג

 ...דלעגניילק םימ רעלרעטסייט

 טּפַאלקעגנָא ןעמ טָאה "גָאט ןלעה , ,שגָאז ןעמ וװ ,ןטימ ןיא לָאמגיא

 עגנערטש טימ ןּפיט ײרר ןײרַא ןענעז סע ןֹוא ריטרעטניה ןיא רימ ייב

 .רעמינּפ
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 | | | !ןָארב --
 ןיימ טגערפעג ןוא ,טרָאװ ַא ןענַאטשרַאפ טשינ שילוּפ ןייק בָאה ךיא

 :ןָאטעג יירשעג ַא טָאה רענייא רעבָא ,ןליװ יז סָאװ ןעיסַאטס
 !ירוג ָאד עצנער --
 סָאװ רעבָא ,גרַאב ַא ןגעװ ךיז טדער ָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא

 וצ ןביױהעגנָא טשינ ךיא בָאה גרַאב םענעי וצ תוכייש ַא רַאפ ךיא בָאה
 | .ןײטשרַאפ

 ,ךיוה רעד ןיא טנעה עניימ ןביוהעגפיוא ןבָאה ןענױשרַאּפ יד ןופ ײװצ
 :ןָאטעג גָאז ַא ,סענעשעק עגיימ טּפַאטַאב טָאה רעטירד רעד

 | .ַאמעינ ינָארב וט ---
 .ןדנוװשרַאפ ןוזּפיחב ןענעז יז ןוא

 :עג --  שטײט רעד זיא "ןָארב , זַא ,םרעלקרעד רימ טָאה עיסַאטס

 ךיז ןיא טכַאלעצ ךיז בָאה דיא ,"עיזיװער ,, א ןעוװעג זיא סָאד זַא ,"רעוו
 עז , שירַאצײװש ןיימ ןדנוװושרַאפ זיא ענעשעק:לטסעװ ןופ ...זַא ,טּפַאכעג

 .קרעגײז:"םיג

 קנעדנָא ןַא ןעוועג זיא סָאד ?לײװ ,רעשל ןיא ןעוועג זיא סָארדרַאפ ןיימ

 ןטשרע ןיימ וצ עגדָארג ןייק ןרָאפּפָא ןימ רַאפ הנתמ ןייז :רעטָאפ ןופ

 .ןָאזעס

 !ןלַאפרַאפ

 .רעברַאה ךס ַא ןעוועג זיא י"?ענש , רעטיײװצ רעד

 :ָארט ,, ןוא "רעשישטייד , ןופ גָאר ןפיוא ךימ ןעמ טָאה יאמ 6 םעד

 :סיפ ַא ןיא ָאד זַא ,גנודלעמ ןוא ןטסעטָארּפ עניימ .טריטסערַא סָאנ יירעק

 רימ וצ טלעטשענוצ טָאה ןעמ .ןפלָאהעג טשינ ןבָאה ,שינעדנעטשרַאפ

 וצ גנוטכיר רעד ןיא ןײג ןסייהעג קורב ןרעביא ןוא ,סקיב ַא טימ רענלעז ַא
 רעד ייב טרַאד עקנַאלוהָאּפ:ןילק ףיוא דימ ןעמ טָאה טכַארבעג .עקנַאלוחַאּפ

 רַאפ ןעזענסיוא רימ טָאה סַאנ:דמַאז טימ עיצַאיצַאסַא יד .סַאג:דמַאז

 "לדימ ןעמ טריפ ןיהוװ, :עגַארפ ןיימ ףיוא ןוא ,םָאטּפמיס ןקידנעַארד ַא

 =!ןקלוּפ ָאד , :הבושת ערָאלק עצרוק ַא טרעהרעד ךיא בָאה--

 ןיב עקנַאלוחַאּפ:ןײלק ןופ סייז רעקניק רעד ףיוא עקפילַאק ַא ךרוד

 .רעמיצ א ןיא -- רעטרַאּפ ןפיוא ןוא ףיוה ַא ןיא ןרָאװעג טריפעגנײרַא דיא
 .24 רָאי ַא ןופ ריציפָא ןַא ןעזרעד בָאה ךדיא

 םעד ןײרַא טריפ, :ןַאטעג גָאז ַא ןוא טכַארטַאב ץרוק ךימ טָאה רע
 | .*!ןשטנעמ
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 רימ .סקוװ ןכיוה דעלריטַאנמוא ןופ ןױשרַאּפסנַאמ ַא ןײרַא זיא סע

 .ןעזעג םיא ךיא בָאה ץעגרע זַא ,ןָאטעג ןייש ַא טָאה
 =יפַא רעד ןַאטעג גערפ ַא ךימ טָאה -- ?שטנעמ םעד טנעק ריא --

 | .ריצ

 .םָאק ןטימ טלקָאשעג קירנענײנרַאפ ןסָאלשַאבמוא בָאה ךיא
 ןרנָאװעג ריציפָא רעד ךיז טָאה -- ?ןשטנעמ םעד טנעק ריא ןוא --

 .םענעי ֹוצ

 .יאדווא ---
 ?רע זיא רעוו ---

 .גנלײטּפא:עדנַאנַאּפָארּפ רעשיקיװעשלַאב רעד ןופ טנענַא זַא ---

 ?סע ריא טמענ ןענַאװ ןופ ---

 רע ויא ןענַאינעק יד ןופ שרַאמנײרא ןרַאפ געט עכעלטע טימ ---

 םַאר ןופ רעציזרָאפ ןטימ ןעמַאזוצ רעטַאעט ןשיליוּפ ןיא ןטַארטעגפיוא
 .ןרַאסימַָאק:סקלָאפ יד ןופ

 | ?טדערעג רע טָאה סָאװ ---
 טרעפטנעעג טשינ עגַארפ רעד ףיוא טָאה שטנעמ רעקיסקווװכיוה רעד

 .סעציילּפ יד טימ טשטעוװקעג ןוא

 ...ןפלעהסיורַא שוורּפעג םיא ריציפָא רעד טָאה -- !רעפעגמוא ,ונ ---

 רעטניה טײמש עװקסַאמ זַא ,עװקסַאמ ןגעװ טדערעג טָאה רע --

 .עװקסָאמ רַאפ ןממעק ןַאמ ןטצעל ןזיב ןפרַאד רימ ןוא ןדנוא

 ?ןלױּפ ןגעק סעּפע ?רַאנ סָאװ ןוא !אהא --
 רעד זַא ,ןגָאז ךיא ןָאק רעכיז רעבָא ,טשינ ףיא קנעדעג סָאד --

 .םָאקרַאנ םעד יװ ,רעסײה ךס ַא ןעמונעגפיוא םיא טָאה רעטַאעט רצענַאג

 .ןעקגַאד ןוא ןסירגַאב םיא ןעמוקעג עיצַאגעלעד ַא זיא ךָאנרעד
 ?סע ריא טסיײװ ןענַאװ ןופ ---

 .ןסילוק יד רעטניה ןעזעג סע בַאה ןוא רעטעברַאנעניב ַא ןיב ךיא --

 ןדנַאװעג ריז ןיא ןגיוושעג עליו ַא קידנטכַארט ףיט טָאה ריציפַא רעד

 | :רימ וצ
 ?טגָאזעג טָאה שטנעמ רעד סָאװ ,סָאד טקיטעטשַאב ריא --

 =וא .ןעמונעגפיוא סייה ךימ טָאה לַאז רעד זַא ,תמא רַאנ זיא סע --

 .רעגניפ ןופ ןגיוזעגסיוא ץלַא זיא םעד רעס

 ?עװפסָאמ ןופ ןעמוקעג טנעז ריא ?שיסור רָאנ ןדער טנעק ריא --

 .שטייד דיוא ךיא ןַאק ןדער .רענליוו ַא גנַאל:תורוד ןיב ךיא ---

 ?עװקסָאמ ןופ תוחילש ןיא ענליוו ןייק זעמוקעג טנעִֶי ריא ---
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 .עגיַארקוא ןופ קירוצ םישדח 8 טימ ןעמוקעג ןיב דיא --

 ?ןַאטעג ןטרָאד ריא טָאה סָאװ ---

 !רָאיפקַא ןַא ןיב ךיא .רעטַאעט טליּפשעג --

 ןעמַאזוצ גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא ריא םמוק יװ ?רָאג ױזַא ,דא ---
 ?רַאסימַאק:םקלַאפ ןטימ

 ןופ טנעײלעגרַאפ בָאה דיא .טרעצנָאק ַא ןעוװעג זיא גניטימ ןכָאג ---

 .רעקיסַאלק עשיסור יד

 ?רענעריובעג א רענליוװ ַא ריא טנעז --
 =ףעג רעשידײ רעד ןופ רעטשרע רעדעי ןקישעטשַאב טעװ סָאד --

 | .טמַאשלעז

 ןפימ רימ וצ טיירדעגסיוא ךיז טָאה ,ןענַאטשעגפיוא זיא ריציפַא רעד

 .רעטצנעפמ ןכרוד טקוקעג טונימ עכעלטע ןֹוא ןקוו

 :רימ וצ ןדנַאװעג ךיז רע טָאה ךעלדנע
 +םַאויַאפ ַא יא ןטקילײטַאב ַא ךיא טלָאװ ןטפירשרָאפ יד טיול --

 טרָא ןפיוא טזומעג דײר עקידנציירפיוא טימ רעטילימ סאנוש ןֹופ גנוק

 ףשעג טשינ ןיִב ךיא ןוא .רָאלק ץלַא טשינ סעּפע ןיא ָאד רעבָא .ןרידיווקיק

 ןײק .רענליװ א וצרעד ,שסיטרַא ןַא ןופ טולב סָאד ןסיגרַאפ וצ טגיונ
 .םענעי ןיא ךיז ןבָאה דניירפ סנלױוּפ .טשינ ריא טנעז רערעזדנוא דניירפ

 | .טקילײטַאב טשינ טנווָא

 ןיא קיזומ עשיליוּפ ןעװעג ןיא ןטרָאד זַא ,ןגָאז טלַאװעג בָאה ךיא

 .ןסייררעביא טזָאלעג טשינ רימ טָאה רע רעבָא ,ןטסיט-ַא עשיליוּפ

 גיויצ רעקיטרָא ןופ עיציזַאּפסיד רעד ןיא רעביא ךייא קיש דיא --
 טקַא ןכעלטנייפ א ןעגנַאנַאב טנעז ריא ביוא :ךייא ןרָאװ ןוא .שכַאמ רעקל

 | | .ןרעװ טפַארטשַאב ריא טעװ ,ןליוּפ ןגעק

 עג טריפענּפָא ךיא ןיב ,סקיב רעד טימ רענלעז ןקיבלעז ןֹופ טײלגַאב

 'רעד ןעװעג זיא רעירפ וװ ,ףיוה ןפיוא ןטרַאד ."סַאנ רעטיירב , ףיוא ןרָאװ

 גופא םעד טנעײלעגרעביא ןעמ טָאה ,שסנוק ןֹוא רוטלוק רַאפ טַאירַאסימַאק
 םעד .טכירעג:רעטילימ ןֹופ ןינב ןיא ןריפ ךדימ ןסייהעג ןוא טכירַאב סריצ
 אקס , ַא טײלנַאב טָאה ךימ .טפַאשענּפָא ןעמ טָאה סקיב רעד טימ רענלעז

 .14 רַאי ַא ןופ "מו

 =5יװ, ,"עשפייד , ,"עטיײירב --  ןסַאנ יד ךרֹוד ןעגנַאנעג ןיִב ךיא

 ירעטסגרע ןא דָאנ טקידעשעגמוא ביילב ךיא זַא ,ליפעג ַא טימ -- "רענ
 שעיצַאנימלוק םעד טכײרגרעד שציא טשרע טָאה הנכס יד רעכָא .רַאפעג
 .טקנוּפ
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 :ילימ ןופ ןינב םעד ןעזרעד ךיא בָאה ,"רעגליװ, ןֹופ קידנעײגסױרַא

 תעב ,ןרָאי עגנוי יד ןָא ,ןמרעקעל ןָא טנַאמרעד ריז ןוא םכירעג ןשירעש

 2םיֹופ ןֹוא ,תוירזכַא רעשירַאצ ןופ לָאבמיס רעד ןעװעג ןיא ןינב רעד ש

 ײװ ןוא ןקערש טימ טכענ ןוא געט ערעזדנוא טליפעגנַא ןבָאה ?ייטרוא

 .ןקימ
 ;גוט ַא ןיא .קָאטש ןטײװצ ןפיוא טריפענפיורַא דימ טָאה טואקס רעד

 ;ניה ןסעזעג :יא -- ןרעמעד ןביוהעגנַא ןיוש טָאה סע -- לָאז ןסיורג ןלעקי

 .ריציפַא ןַא שיטביירש םענירג ַא רעט

 ןַאטעג קוק א טשינ רימ ףיוא ,ןביוהעגפיוא טשינ רע טָאה ןגיוא יד

 לקניוװ ןיא ןבירשעגנַא ןוא טכירַאב סריציפָא םענעי ןיא ןָאטעג קוק

 .ייווצ רעדָא טרָאװ

 טשינ טָאה רע ,ןרעלקפיוא ןטעב וצ ,ןגָאז וצ ןזיװַאב סעּפע בָאה ךא
 ;םױרַא ,טכירדַאב םעד טוָאקס םעד קידנבעגּפַא ,ןוא טרָאװ ןייא ןייק םרעהעע

 :טלמרומעג;

 !עירעמרַאדנַאשז:דלעפ ןיא --

 ןופ ןינב ןיא ,גנַאנ טונימ 9 ןיא ןעוועג זיא עירעמרַאדנַאשז:דלעפ יד
 .?טקעּפסָארּפ יקסװעיגרָאעג , ןופ בײהנָא עמַאס ןיא -- קנַאב:ץרעמַאק רעד;

 ןעמ .טעמתחעג ןוא טמיטשַאב ףוס ןיימ .ןסָאלשַאב ןעועג זיא ?רונ ןיימ;
 ;ײז ןיימ ןעמינעגוצ ,עשריטסערַא יד ןופ דוב ןיא ןבירשעגנײרַא ךימ טָאה

 .םינומזמ עניימ ,רעג;
 :ליװ ענעעזעננָא יד ןופ ןצעמע ןפורסיורַא ןטעבעג קפס ןָא בָאה ךיא

 .םיבשות רעג
 ,קידנעעזרעד ,טניוטשרעד ןעוועג ןיב ךיא .טדערעג םנַאװ רעד וצו יו

 ,טרָאװ ַא םױרַא טשינ טדער ןוא ןיזוק סדַאבַאש ר"ד טציז ייברעד זַאי

 .םגייווש ןוא טקוקי

 געג ןכָאה סָאו ,סניליירפ ,סנירעטעברַאטימ יד וצ טרילעּפַא בָאה ךיא

 .טרעצנַאק ַא ןיא ןעזעג ןבַאה דימ םישדח עטצעל יד רַאפ טזומ

 | .סנקֹור ,סעצײלּפ

 רעטכעוו םֹוצ טגָאזעג ריציפַא רעד טָאה -- !ענירעטוכ רעד ןיא ---

 .גנַאגכיױרַא םעד ןויװעגנָא רימ ןוא ריט יד טגפעעג טָאה רע
 .שטיװָאמַארבַא װַאלסינַאטס ןפָאלעגנײרַא ריא ריט רעד ןיא רעכַא

 םעד קידנטסעמּפָא ,ןעירשעצ דיז רע טָאה -- ?ָאד ךיז טוט סָאװ ---

 :עװ ?ןלױוּפ ןופ ריא טכַאמ סָאװ --- ןקילב עקידנצירּפשרעיפ טימ ריציפָאז

 ?ריא טפָארטשַאב ןעמעוו ?ריא טריפסערַא ןעשי

 לי ןֶלָפ

514 



 ריא טדער :עמעװ טימ ?ריא טמערַאיל סָאװ ?ריא םגעז רעוו --

 | ?ןָאט ַאזַא ןיא
 2ע לשיװָאמַארבַא װַאלסינַאטס רעליּפשיוש רעד ןיב דיא --

 ינַאַּפ ןפיול וצ ןעמוקעג ןיא עבָארּפ ףיוא .ןענַאד ןופ רעזייה ײװצ ,רעטַא

 ןֹוא טריטסערַא סַאג ןיא ןעמ טָאה ןַאמ ריא זַא ,טליײצרעד ןוא ַאקסװערָאמ

 יד ןסירעגרעביא ןבַאה רימ .קלוּפ ןופ עירָאלעצנַאק ןיא טריפעגקעווַא

 ןיא ָאד ןיא רע -- סיוא ךיז טזָאל .ןכוז םיא ןפָאלעצ ךיז ןוא עכַארּפ

 !תונכשי

 רערעײט !טָאג ןיא טביולעג !טקודעשענמוא ןוא ץנַאג טנעז ריא --

 ןליפעג ענײמ ןקורדסיוא ךיא לָאז רעטרעװ עכלעװ טימ !דניירפ ,עגעלַאק

 רעיא רַאפ ?כמערַא עניימ ןיא ןסילשוצנייא ךייא דיירפ ןיימ ןוא ךייא רַאט

 געט יד ןיא טיײקיצרַאה ןוא טייקסטונ רעיא רַאפ ,זדנוא וצ טפאשדניירפ

 עצרַאװש ַאזַא ענליוו ןשיליוּפ ןיא ריא טגירק תוקחד ןֹוא טיֹונ רעזדנוא זומ

 .טײקרַאבקנַאדמוא

 .ּפָאק ןרַאפ טנעה עדײב טימ טּפַאכעג ךיז טָאה רע

 ...ןקידײיטרַאפ ןבױהעגנָא ,ןריולרַאפ יװ ,דיז טָאה ריציפַא רעד

 ןעלדנַאה וצ ,עפַאב ַא טימ ןרָאװעג טכַארבעג רע ןיא רימ וצ --

 קינשטורַאּפ ןױַאפ ןעװעג הדומ ןײלַא רע טָאה ייברעד .ןעזנייא ןיימ טיול
 טימ ןעמַאזוצ גולמַאזרַאפ א ןיא טקילײטַאב ריז טָאה רע ןזַא ,קלוּפ ןיא

 ?עבעל ַא .עדער עקידװעדניצנָא ןַא ןטלַאהעג ןוא רעריפנָא עשיקיװעשלַאב

 .סַאנ ןיא טגעקרעד םיא טָאה תודע רעקיד

 :עצ ךיז רעהיוו ששיװָאמַאדבַא סָאה --- גנולמאזראפ רעד ףיוא ---

 ;ג8סעג בַאה ךיא ןוא םילשמ כװַאלירק טנעײלעג רע טָאה -- ןעירש

 2 א ּפ ַא ןיא "תודע רעקידעכעל ,, רעיא ןוא ,עקרוזַאמ סיקסווַאינעיװ

 רע טּפַאב טציא .רעטַאעט ןופ ןבירטעגסױרַא טָאה ןעמ ןכלעװ ,רַאטַאק

 וצ .ןפּפַאכעג ןױעי רַאפ לבור 8 םיא טלַאצ ריא ןוא ןסַאג יד ןיא ןשטנעמ

 !ןעמעלַא זדנוא ריא טכַאמ טָאּפש ֹוצ ןוא דנַאש
 ,{ס יוװ .ַארויב ןיא סגיליירפ יד זַא ,טלעטשעגסיורַא ךיז טָאה טציא = |

 רעד ,ךיז טכוד -- רעצעמע ןוא ,"יקסװערַאמ שסיטרַא רעד זיא סָאד , זַא

 ןעק ןוא ןרעטלע ענײמ טנעקעג טָאה רע זַא ןבעגעגוצ טָאה --- רעטכעוו
 ג2:ןעּפַאש ףיוא זיֹוה סַאד

 .ֿפָאק ןיא ל?יוק ןײק ןנירק ֹוצ טשינ ןעװעג טרעשַאכ

 רימ ןעמ טָאה םיהַא ןײג וצ .טנװַא ןיא טעּפש ןיוש ןעוועג זיא סע
 :בא טסיטרַא, ןופ ןעמַאנ ןפיוא לטעצ:ריסַאּפ ַא ןבעגעגסױרַא טרָא ןפיוא



 ,גנורעכיזרַאפ רעטרַאּפשעגנײא ןיימ ךָאנ ןזיולב ןוא "יקװפערָאמ םַאהַאר

 ןוא ןעמַאנ םער ןבירשעגוצ ןעמ טָאה ,"רעקַאנעמ ןיא ןעמַאנ ןיימ , זַא

 -- :"עריט, ַא ךרוד *ײקסװערַאמ , טימ ןדנוברַאפ

 רעטעּפש ךיא כָאה ?טעצ:ריסַאּפ ןקיטכַאנַאב םעד:טָא ןופ ךמס ןפיוא

 רעד רעביא ןרָאפעגמורַא ןיב ךיא ןכלעװ טימ ,סַאּפ םעד ןעמיקַאכסױרַא

 טכעדסנבעל ןַא ןבעל קילדנעצרַאי ַא ךָאנ ןיא סָאװ ,רָאיטקַא רעד וװ ,טלעוו

 עלַא ןיא רכז ַא טוָאלעגרעביא טָאה ,ענליװ ןײק ק י ר | צ ןעמוקעג

 ...ןדיי ןעניווו'ס וװ ,רעלעקניוו

 שערגעוּפָא םיהמש עשיסור יד ןופ ,ןפינשענּפָא עניב רעשיסור רעד ןופ

 ןוא םיחטש ערעדנַא ןגעוו ןשכַארט ןביוהנַא טזומעג טציא ךיא בָאה .טצעג

 =רַא ןוא םירעיוּפ עשיסור ןופ ןפַאמ יד רַאפ טשינ ןיוש ןפַאש ןוא ןבעל

 .רעטעב

 יַאקשיטַאמ-אדװַארּפ ,יטעי יוג ,יט רָא , ןיימ רעביא קזוח סרעטייוו

 יןםיוט ש ןוא ןריפ סָאװ ,ןטקַאפ , -- ןופ לעּפַאב רעד ןרָאװעג טציא זיא

 טשיג ךימ טעװ רע ןַא ,ןדלָאמעג טָאה שטיװַאמַארבַא װַאלסינַאטס

 ןעמַאזוצ ןעגגַאנעג ןענעז רימ ןוא ןסַאג עטסוּפ יד רעביא ןײלַא ןייג ןזָאל

 :סיה ןזיװַאב רימ טָאה רע ...רעלסעג עגיילק ,עלַאמש דרוד ,ןגעוומוא ךרוד

 גגַאגרַאפ רעשיליוּפ ןופ ןדָאזיּפע רעקילדנעצ טלײצרעד ,ןפקנוּפ עשירָאט
 םוקכַאינעיױז ןופ ןעגנַאלק יד זַא ,ױזַא טדערעג טָאה רע .ענליו ןיא םייה

 ןסָאנעגפיוגוצ דיז ןבָאה ןעגנורעדליש ענייז ןופ ןמירָאֿפַאק יד ןוא עקרוזַאמ

 ...ןעמָאנ ןייז ןורכז ןיימ ןיא טגָארפ סָאװ ,עינָאמרַאה ןייא ןיא

 -- ןֹוא

 -- םֹורַא ראי 20 דרעל ןיא

 =עג ןיא םיחצור טריצַאּפשמורַא טפָארטשַאבמוא ןבָאה ןסַאג יד ןיא

 :עצ ײז ןבַאה ךדעלרעסעמ:ריזָאר טימ ןוא זטנעדוטס עשיליוּפ ןופ ןטלאטש

 ףעיורפ עשידיי ןֹופ סעצײלּפ יד ףיוא ןעלטנַאמרעביױא ערַאבטסַאק ןטינש

 ענַײז ףיוא טזומעג טָאה רעטכַאפ סעזָאר רָאסעפַארּפ ןטמירַאב םעד

 :ישז , :םודאמ ןשיטסיסַאר םענעגנוװצעגפיורַא ןטיופ סקניל ןציז סעיצקעל

 4 ;"!ָאװעל ַאג ישזד

 (יטקעּפסָארּפ יקסװעיגרַאעג, -- לָאמַא) "סָאגנ:שטיװעקצימס ,, ףייא

 :ענסױרַא ןכיירנײװ סקַאמ יב) ןדיי ןגָאלשעג רעלרעדרעמ ןטנעדוטס ןבָאה

 -- (גיוא ןַא ןגַאלש

 ?ַארבַא װַאלסינַאטס ךיא בָאה געט עכעלרעריוש ש ,ערעטצניפ ענעי ןיא
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 ײב ןוא -- םינּפ לא םינּפ ןפָארטעג רעדיװ ןרָאי עגנַאל ךָאנ ןשטיװַאמ
 | | !ןדנעפשמוא עכלעוז

 ףיוא ךיא ןיב ,תושמשה ןיב ןיא ,טנװָא;רעמוז ַא ןופ בױהנָא ןיא |

 גנוטכיר רעד זיא ?סעג:?ײצילַאּפ , ןגנע םעד ןיא ןרָאפעגנײרַא עקשזַארד ַא
 :לימ , ןשיװצ ;עװ טפלעה ןיא ןעוװעג ןיב דיא זַא .סַאג "רעטיירב , רעד וצ

 =עגנירַא ?סעג:"ײצילָאּפ ,, ןיא "רעטיירב ,, ןופ זיא ,"רעטיירב , וצ "רעגַאי

 יא --- ןעגנוזַאל ,ןפורסיוא ,רעדיל ..."שנגוי עשימעדַאקַא , עּפורג ַא ןפַאל

 ..ע כב ? ע װ  :ןגָאז וצ קירעב

 טשינ ןיא ןפערטּפָא רעבָא ,עגַאל רעד ןיא םריטנעירָא ריז בָאה ריא

 ;גײא רעד ,טנעוו ,ןרעיומ --- ןטײז עדייב ןופ :טיײקבעלנעמ םוש ןייק ןעוועג

 ןיא עקשזָארד יד ןעווערעקסיוא ;טכַאמרַאפ -- סטכער ןופ רעיופ רעקיצ

 זיא ,תישאר ?ןפיול ןזָאל דיז ?ןײגּפָארַא .ןסָאלשעגסיוא ןיא טפַאשגנע רעד

 טשינ ןבעל ןיא ךָאנ ןיב ךיא :תינשהו .ס יו פס ר ע ד -- רעכיז סע
 ."הנכס ַא וצ ןקור ןטימ ןפיול , :קנַאדעג רעד טלקע ךימ -- ןפַאלטנַא

 .ןציז ןבילבעג ךיא ןיב

 ןוא ןעקנאדעג עניימ ןגעװ .ןרָאװעג טלגנירעגמורַא זיא עקשזָארד יד

 טינימ ַא קעװַא זיא יצ .טשינ יז קנעדעג ךיא לייװ ,טשינ ךיא דער ,ןליפעג

 ןוא ןניוא .עפכַאמרַאפ טימ ןסעזעג ןיב ךיא .טשינ ךיא סייוװ -- ט רעדַא

 :ףורסיוא ןַא קידנרעהרעד ,טנפעעג יײז בַאה

 *!!יקסװרעָאמ םַאהַארבַא םַאנ עישז רעינ , --

 ךיא ..שפיװאמארבַא װַאלסינַאטס ןענַאטשעג ןיא ןגיוא עניימ רַאֿפ
 .יד יװ --- ןריטנעירָא וצ ךיז וליפַא --- ,ןריגַאער וצ ןזיװַאב טשינ בָאה
 ?טננוי רעקילדנעצ ןופ ןעגנַאלק יד םימ ןרָאװעג טליפעגנַא זיא טפול:טנווָא

 | :ןעמיטש עכעל

 !!יקסװערָאמ םַאהַארבַא םַאנ עישז דעינ --

 !עישז דעינ --

 !עישז רעינ --
 !עישז ךדעינ --

 !טַאװיװ ---

 !טַאוװיװ --
 !טַאוװיװ ---

 .סַאג "רעטיירב ,, ףיוא ןגױלפעגסיױרַא עקשזָארד יד זיא ןגיוב ןופ לייפ
 רעד זַא ,קנַאדעג ןופ טיחעגּפָא ןייז רענעייל יד ןופ זיא סע רעװ לָאז

 רעדָא ,ריז -- "ןענייפוצסיוא , הנווכ ַא טימ ןרָאװעג טליײצרעד זיא דָאזיּפע
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 ןרָאי ענעי ןופ "ןדלעה ,, עטנַאקַאב:קירעױרט יד רַאפ "תוכז ,, ַא ןעניפעג

 -- ןשינעעשעג ןוא

 ;קירוצ ןוא ןיהַא -- ןשינרעדײלש עניימ ןופ דַָאזיּפע ןַא זיא סָאד

 1910 רָאי ןיא תוריתס ןוא ןתמא יד ןגעװ לטיּפַאק ןיימ ןופ לטעלב ַא

 .רעקילדנעצרָאי עקידרעטייוו יד ןיא ןוא



 גָאט םעיינ ןופ ןצָארּפש .אזש

 ןימ טימ ךיז דיא בָאה -- 1019 יאמ 7 ןפיוא 0 ןופ -- טכַאנ ענעי

 רַאפ פײקראבקנַאד טימ טנעה עניײיז קידנקירד רָאנ טשינ ,טדיישעג לאוג

 דעװלַאװער םענעדָאלעגנַא םעד טדנעװעגּפַא רימ ןופ טַאה רע סָאװ ,םעד

 -- עירעמרַאדנַאשז:דלעפ רעד ןופ רעלעק ייא

 רַאפ טָאה רע ;ןעגנונעפָאה עײנ טימ טימעג ןיימ טליפעגנָא טָאה רע

 טלוק א ןופ ןטעוליס ןזיװַאב רימ טָאה רע ;ןטנַאזירָאה עיינ טנפעעג רימ

 ,טנַאמרעד יװ ,םגעלפ רעטייוו רעכלעוו ןנעװ ,הביבס ַא ןיא סנַאסענער:רוט

 .ןעמינעגפיוא טשינ עמעלַא זדנוא ךרוד ןבילבעג זיא ןוא גנַאל:ןהעש ןדער

 ?ברֹוד ןעמונענ םוקמוא ןופ סנטָאש עצרַאװש יד ךרוד דיז ןבַאה טציא

 ךביױהעגנַָא טָאה טכַאנ רעד ךַאנ ...םוקפיוא םעיינ ןופ רעטכיל ןסיײר

 ףשמ ןיא טבעלעגרעביא בָאה ךיא סָאװ ,סָאד ןֹוא ...גָאפ רעײנ ַא ןצַארּפש

 רענעסיברַאפ ַא יװ ןעזענסיוא טָאה ,ןהעש ענעבירשַאב:טשרָאקא יד זופ

 יד טשנירק טכיל זַא ןמיס א יװ ןוא טכיל ןוא ןטַאש ןופ ףמַאקנשיװצ

 | ...טכַאמרעביוא

 ?פרעקעגמוא דיז רדסכ םישדח ןוא ןכָאװ עטסטנעָאג יד ןיא בָאה ךיא

 טשַאדעינ ןגעװו --- קידנדער טשינ .רעירפ ןופ ןשטנעמ ןֹוא ןטרעװ יד ןצ

 ןַא ןופמ רעטסומ ַא יװ ןבילברַאפ רימ זיא טלַאטשעג סנעמעוו ,ןיקסװָאק

 בָאה ךיא עכלעו ,רעײמרַאטיױר ןסַאמ יד ןגעװ ;"קיװעשלָאב, |} ת ס א

 זוא טיײקכעלשטנעמ ןופ רעגערטנענַאפ יד רַאפ ןטלַאהעג --- רעירפ יו ---

 ;נוײרפַאב רעתמא

 ךיִז ןעמוקענטיוא רימ זיא ענליוו ןשילוּפ ןיא םישדה עטשרע יד ןיא

 טעג ןוא ןפלַאהַאבסיױא דךיז ןבָאה עכלעוו ,ענעבילבעגקירוצ טימ ןפערט וצ

 =ניה ץענערג רעד רעביא ןגירקוצרעבירַא ךיז טייקכעלנעמ רעד ףיוא טרַאװ

 ...םיילעגנוי םתס ,ןטסילַאנרושז ,רעליּפשיוש ...ָאנשטעדָאלָאמ רעט

 ?ףסיקַאטרַאּפכפ רעשטייד ַא :לַאפ ןייא ןיולב ןענָאמרעד ךדיא לעװ ָאד
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 -- זוא ןעגנַאפעג ןרָאװעג ןשטינעדוי טימ עטיור יד ןופ טכַאלש ןיא זיא

 | ...ןֿפָאלטנַא

 .זיוה ןיא רימ ייב אינסכא ןַא ןיא ןײרַא .ענליוו ןייק ןעמוקעג זיא רע

 ענג טשינ םיא רע טָאה ,טנעמוקָאד ןיז ןעזרעד טָאה סָאבעלַאב רעד זַא

 השעמ ,רעגַאז?:העד רעד :רימ וצ ןעמוקעג רע ןיא ,ןקיטכענרעביא טזַאל

 | .ןעוועג טציא ןיוש ךיא ןיב ,*דרַאלדנעל

 2עּפַאש ףיוא ןסעזענּפָא ןיא טסיקַאטרַאּפס רענעגנַאפעגסגירק רעד

 .ןכָאװ 2 ַא 4 'מונ סַאג

 ."זַאנ ןיא ןלענש , עניימ רָאנ ןיוש סע זיא ןעוועג

 ,יוזא .סרעטכעלעג עײנ ןופ םעט םעד ןסיגעג ןבױהעגנַא בָאה ךיא

 .ןיקסעָאּפיל טימ השעמ עקיטסול ַא ןעשעג זיא ,ונייהד

 "טכַאמנמעיװַאס , רעד ייב ןעװעג -- טלייצרעד יװ -- ךָאד ןיא דע

 .ןעגנולײװרַאפ ערעדנַא ןוא רעמַאעט ןופ ןרעיטש רעביא רָאטקעּפסניא ןַא

 :רעד טָאה רע זַא -- היומנ עורזבז הקזח דיב "טנָאמעג, ױזַא רע טָאה

 .בורל םיאנוש ןברָאװ

 ךןיא ..גנוריצ ןיא ןטנַאילירב טימ -- השעמ ַא ןעװעג ךָאנ זיא סע

 זא -- } ע װ רעינעג טשינ קנעדעג ךיא -- ?קַאטקעּפס ַא ןפימ

 ןבָאה בומש ;יא ןַא ,דלַאװעג ַא טימ רעטַאעט ןיא ןפיול וצ ןעמוקעג !עמ

 :וצ ןכָאה ןוא ןרעװלָאװער טימ סעקסַאמ ןיא ושטנעמ 8 ןסירעגנײרַא דיז
 .גנוריצ ןוא ןשנַאילירב םימ לטסעק סָאד ןעמונעג

 רעפעפש:רעירפ, ;:ןרתסא טקיאורַאב שיפַאזָאליפ טָאה יקסוװָאּפול

 ."טריריווקער ייסיווייס ןטײצ עקיטנייה סע ןעמ טלַאװ

 :רעיוא ענעמנַאילירב טימ ןזיװַאב רתסא דיז טָאה ענליוװ ןשילוּפ ןוא
 עג ַא טכַאמעג ךיֹוא השעמ ר ע ד ןופ ןבָאה "םידידי, ןוא ,ךעלנניר

 טציז יקסװָאּפיל םוחנ -- השעס .ע ג ע י רעדָא ,השעמ י ד
 טציז ,גָאט ַא טציז ...קנַאב:ץרעמַאק ןופ ןינב ןיא ענירעטוס רעד ןיא ךעבענ

 משינ םיא טונערב ןעמ ,םיא וצ טשינ טמוק רענייק .ןטירד ַא ןוא ןטייווצ ַא

 2 םיא סָאװ ,ץכעקעג ןוא יט ןרעטיש ןטימ טבעל רע ,סמערַאװ לפעל ַא

 | ,רעטכעוו רעד טרעפ

 ןטימ רעלעק ןיא םיא וצ ןײרַא זיא רעטכעוו רעד זַא ,לָאמנײא ןוא

 -- רע טעז ,טיורב לקיטש ןוא קינישמ
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 :ַארטש ןלַאפ סָאװ ,ןרערטפ ערעטיב טימ טנייוו ןוא טציז יקסװָאּפיל

 .ינק יד ףיֹוא םיא יב עיפַארגָאטַאפ א ףיוא זייוונעמ

 ?ריא םנײװַאב ןעמעו ?יקסװָאּפיל עינַאּפ ,ןעשעג זיא סָאװ ---
 ךימ טלדנַאהַאב ןעמ ױזַא יװ ,ןסיװ רָאנ סָאד לָאז קעיסַאטס ןעוו --

 !ענליװ ןשיִליֹוּפ זיא

 !םירוביד ערָאלק טדער ?קעיפַאטס רעכלעוו ---
 !דניירפ רעטסעב ןימ !װַאלסינַאטס !יקסוועשיבישּפ ---

 .לוק ןפיוא ךיז טםעּפילכעצ רע ןוא

 זיא םורַא העש לטרעפ ַא ןיא .ןביוא ןפַאלעגפיורא זיא רעטכעוװ רעד

 .ןרַאװעג םלענ -- םורַא ײװצ:גָאט ַא ןיא ןוא םיהַא קעװַא יקסוװָאּפיל

 יןכַאװ-קינַאה , יד ןיא -- געט עטסעב ערעזדנוא ןיא ריס טָאה רע

 | :ןַאטעג גָאז ַא לָאמַא -- רעירפ םישדח 0 טימ

 ליװ סָאװ ,דניירפ עגיימ עלַא ןופ שטנעמ רעטשרע רעד טסיב וד ---

 : | | .ןריפַארגַאטַאפ טשינ רימ טימ ךיז

 :לודבא טימ -- עיפַארגָאטַאפ א סניז טַאהעג קפס ילב טָאה רע

 ..רימאה

 א

 טלָאװ טײהנעגנַאנרַאפ רעקירָאי;קיצרעפ ןופ ויטקעּפסרעּפ רעד ןיא
 ןעננערב וצ ךעלגעמ ןעװעג ןטנעמוקָאד ןוא ןוויכרַא ןופ ךמס ןפיוא רָאנ

 ,ןשינעעשעג יד ןופ רדס ןשיגָאלָאנָארכ םעד יירט ןביילב ןוא סעטַאד עיונעג

 ,עיצאוטיס רעד ןיא ןעלקיװטנַא גָאט רָאנ גָאט ןביוהעגנָא דיז ןבָאה עכלעוו

 ןײק ןענָאיגעל עשילוּפ יד ןופ שרַאמנײרַא ןכָאנ ןפַאשַאב ךיז טָאה סָאװ
 / | | .עגליוו

 ;ָא מ ענלצניא םישדח ענעי ןופ ףיוא ןֿכױט ןגיוא עניימ רַאפ
 :רַא רעשינָאלַאנַארכ ןיא טשינ ןעגנערב ָאד לע ךיא עכלעװ ,{ ט נ ע מ

 ײז ןכלעװ ,ב ש ו ר ןטיול רָאנ ,סעטַאד קפס ילב קידנרעטנָאלּפ ,גנונעד
 נֹוצַאשּפָא רעוויטקעיבוס ןיימ םיול ןוא רימ ףיוא טכַאמעג טלמעד ןבָאה

 .םײקיגָאװ רעשירָאטסיה:רופלוק רעײז ןופ

 !"נ ָאט ר ע דג גנוטייצ רעד ןופ גנוניישרעד יד -- ?לכ2 םדוק

 ?וּפ ןֹופ שרַאמנײרַא ןכַאנ דלַאב ,ןָא ךיא םענ ,ןזיװַאב ריז טָאה רע

 ,רעמונ ןיא ךיא בָאה םישולש סרעטייוו וצ ז ַא ,סײװ ךיא .רעטילימ ןשיל

 םעד , :ל?קיטרַא ןימ טכעלטנפערַאפ ,טעמדיװעג ןעװעג םיא זיא סָאװ

 םעד:טָא ןופ טייקיונעג רעלופ רעד ןיא וליפא) יידניירפ ןײז ןופ "ןעמוטש,
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 ךיא ?קיטרַא רעד זַא ,קנעדעג ךיא ...(רעכיז םָאקלופ טשינ ךיא ןיב לּפעקי

 פַא םעד -- "ןגַארפסנבעל , יד ןיא עשרַאװ ןיא טקורדעגרעביא ןעװעג

 ,פרעדורעגפיוא ףיט ןעװעג ןיב ךיא ןוא -- ןַאגרָא:ײטרַאּפ ןשידנוב ןלעיצ
 =דַאלװ ןגױצַאב םערַאװ ךיז טָאה לקיטרַא םוצ זַא ,העידי ַא קידנעמוקַאב

 עניימ רעביא ברעמ ןופ טניװ רעטשרע רעד ןעועג זיא סָאד .םעדעמ רימ

 פײװ ,טייז ענעי וצ ןדנָאװעג בָאה ךיא סָאװ ,קילב רעטשרע רעד ,רעדלעפ
 =עג ןיא קירוצ םישדח 8 ןַא טימ "עּפורט רענליוו, רעד ןופ ווירב דעד
 ןוא גנַאג ןשירעלדניוװש םענעבירשַאב ותעשב םעד קנַאדַא טשיװעגּפָא ןרָאװ
 ןטימ ,"א, 2 יד טימ סעילימַאפ יד ןופ םייקכעלנע רעד בילוצ רעטנָאלּפ

 ..ןטײװצ ןיא ץעמָאק ןוא בליז ןטשרע ןיא ךעסַאפ ןטימ ,ןטימניא "ז,
 =רעטַאװ , ַא רַאפ סָאװ עדוי ימ ןעװעג םרוג טָאה םייקיניילק ןייא טשינ

 .ןגעװ:סנבעל עכעלשטנעמ ףיוא ןטכַאלש יד ןיא "?ָאַאל

 ךיא טטלָאװ ,רימ וצ ווירב סָאזאמ םורַא לדניװש רענעי טשנ ןעוו

 2ורשַאב יד טכעלעגרעביא בָאה ךיא רעדײא עשרַאװ ןיא ןעװעג רשפא
 !ײטרעשַאב , !ןלַאפרַאפ --- ענליוו ןייק רעקקירוצ ןיימ ךָאנ םישדח ענעב

 ךיא ןֹוא ,טריזיטָאנּפיהרַאפ עשרַאװ וצ קילב רעד ךימ טָאה טציא רעבָא
 ..."ןיהַא, םעיינ םוצ -- ןגיוא יד ןקוקסיוא ןביױהעגנַא בָאה

 ךיא ."גָאט , ןגעװ ָאד ןביירש וצ הזעה יד ךיז ףיוא טשינ םענ ךיא

 רעטעברַאטימ ןייז ןעוועג ןיב ךיא זַא ,ןענַאטַאב ֹוצ ןביולרעד רָאנ רימ ליװ

 ןײז ןֹופ רָאי 20 יד ןופ ךשמ ןיא עטצעל יד זיב ןרעמונ עטשרע יד ןופ
 יד טָא ןגעװ -- "גָאט רענליװ ,, ,"גָאפ רעזדנוא , ,"גַאט רעד , .ןעניישרעד

 ,ענײמ ָאד ביירש ךיא תויה .ןךער טשינ ָאד רימ ןלעװ סעזָאפרַאמַאטעמ

 וא ,ןבעגוצ טרָא ןפיוא ַאד ךיא ןז ו מ ,תונורכז ,ערעדנַא סנעמעװ טשינ

 +לֵא ...טסנוק ןופ םינינע ןגעוו ךעלכעזטּפיוה ןביירש ךיא געלפ "גָאט, ןיא

 ןעלדנַאהַאב בור סָאד ךיא געלפ ,ײקיטילַאּפ, --- רקוע רעד ,םיגינע עניימעג
 :?םול , ןבָאה רָאנ רימ ןלעװ ָאד) ...ןעגנוטייצ ערעדנַא ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא

 | | .(ןרָאי יד ןופ ףיול ןטימ "ןדָאזיּפע עקיט
 =ינ ,קיװַאנ .ּפ ןופ ןענַאטשַאב ןיא "גָאט , ןופ עיצקאדער עמשרע יד

 =ײז ןעװעג ךָאנ זיא רעטצעל רעד .ןכיײרנײװ סקַאמ ןוא ןענעזייר ןמלז ,ןרעג
 ?גָא םצע ןייז סָאװ ,גנויצַאב יד טַאהעג םיא וצ בָאה ךיא .ןַאמ רעגנוי ַא רע

 ?ַאבסיורָאפ טַאה דַאכַאש חמצ רָאטקָאד ןופ עילימַאפ רעד וצ טייקירעהעג

 רענליװ ןפיוא טירש עטשרע עניימ ןופ זיא דַאבַאש רָאטקָאד ןוא .טמיטש

 ןטונימ ןיא ןעלנָא ןַא ,דיירפ ןופ לַאװק ַא רימ-רַאפ ןרָאװעג ןדָאב:רוטלוק

 ןרָאװעג זיא ןלַא סָאד ןוא ...רעזײװגעװ ַא ,רעבעגיהצע ןַא ,תוקפס ןופ
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 ;ףיִפ ,לכש ןקיטכיל תמאב םעד קנַאדַא טכַאפנעצרַאפ ןוא טלּפַאטרַאפ
 עכלעװ ,טײקנבעגרעביא רעכעלרעטסעװש ןוא טיײקיצרַאה רעכעלשטנעמ

 ,דַאבַאש עינאפעטס יורפ יב ןפָארטעגנָא ףוס ןזיב בײהגָא ןופ בָאה דיא;

 רַאפ בָאה ךיא עכלעװ ,ןטלַאטשעגעיורפ עטטסקיטכערּפ יד ןופ רענייא

 .םיחמשלעוו עטייוו יד רעביא ןעזעג ןבעל ןיימ

 יד רַאפ ןבָאה עכלעװ , ט גע סט ַָא ס ענעי ןופ רעניײא ןזיא סָאד

 טקנופ ןוא .;םוקחרמ ןופ עגליוו ןייק העיסנ עדעי ןיימ טנײשַאב רָאי 0

 םעד !סעגרַאפ טשינ ןעמ ןַאק ,"גָאט,, ןופ עיצקַאדער יד קידגענַאמרעד יװ

 ,ךײרנײװ ןעמָאנ םעד קידנענַאמרעד ,ךיא ןָאק  ױזַא ,ךיירניװ ןגנוי

 .דַאבַאש החּפשמ יד ןזַאלכררד ט ש יג

 ךוזַאב רעד ןעװעג ןיא דָאירעּפ ןטשרע ןיא טנעמַאמ רעטײװצ ַא

 היוא .ןעזעג טשינ וליפא םיא בַאה ךיא .ם יו ב ניר ג ק ח צי ןופ

 ןדער רדסכ ךיא רעה ָאד , :עזַארפ ןייז קורדנייא ןפיט ַא טכַאמעג טָאה רימ

 ןוא ןעז ?יװ דיא ."ןדיי עשיווטשיל , ,"ןדיי עשיליוּפ , ,"ןדיי עשיסור , ןגעוו

 "וז ד ײ} -- ןענעק ןוא ןרעה

 סײװ דיא .גנוטיײצ ןיא ןגרַאס ףיוא טנעיײלעגרעביא ךיא כָאה סָאד

 ןיא רע רעכָא .טָאמש ןיא ןעוועג ךָאנ םיובגירג זיא יצ ,טשינ וליפא טנייה

 סעװ ןבעל סָאד ."רעריפ:ןעקנַאדעג , עקיטלמעד עניימ ןופ רענייא ןרָאװעג

 ןופ ,'"רוסכס , ןופ סעיצַאוטיס ןיא אקווד ןוא ןריפפיונוצ םיא טימ דָאנ דימ

 =עגּפָא ןרָאװעג טשינ רימ ןיא זיא ץעגרע ןוא לָאמנײק רעבָא ,?עיציזַאּפַא

 ןיז ײב ןסָאגעצ ץרַאה ןײמ ןיא ךיז טָאה רעכלעװ ,םַארטש רעד טליק

 טַאה םיובנירג קחצי .1919 םישדח:רעמוז יד ןיא ענליו ןיא ךוזאב ןפשרע

 ענײיס ײב -- תֹוא ןקירעהעג ןפיוא הדוקנ עקיפיײנ יד טלעטשענקעוװַא

 .טלעװ רעיינ ןיימ ןיא טירט עטשרע ךָאנ טלמעד

 !י| ד ײ,

 ?ײז וצ געוװ רעד זיא וװ ?יײז ןענעז וו

 ףאק .בא -- ןזוװועג רעמוז םענעי זיא םיקחרמ יד ןֹופ חרוא רעטייוזצ ַא

 .םטייטס:רעטיינוי יד ןופ שזַא ,ןאה

 :כעה ןפיוא טיזיװ ַא טימ ןעמוק ,קידנבע?רעד ,דָאנ רימ ןלעװ םיא וצ

 טייהנגעלעג יד ןבָאה ןַאד ןלעװ ןוא "גנידליב:סטרעװרָאפ , ןופ קַאטש ןפס

 טפַאשטנַאקַאב רעטשרע רעד יב ענליװ ןיא .טערטרַאּפ ןייז ןענעכייצ וצ

 סָאװ ,ןּפיט טהיװרעסנַאק ריז ןבָאה םיל רבע ןפרָאד זַא ,ןעזרעד ךיא בָאה

 טָאה דוזַאב סנאהאק .בא ...קירוצ 80 רָאי ַא טימ טבעלעג ענליוװ ןיא ןבָאה

 טָאה "סטרעװרַאפ , ןיא ;קרָאינוינ ןייק רָאפּפָא ןקידלַאב סרעגינ ןעוועג םרוג

 :קַאפ רעד ןעװעג זיא רעכלעװ ,רעדורב רערעטלע ןײז ,קעדַאלװ טעברַאעג
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 .בא רָאנ :ךיז טײטשרַאפ ;"גניר;רעטעברַא, ןיא םירבדמח קאר רעשימ
 "מעק 10, טימ ןטכיזניה עֶלַא ןיא ןעװעג זיא קעדַאלװ ןכלעוו ןופ ,ןענַאק

 .רעגייפ א רעכעה

 סװַאקינטַאלּפ ןיא ןרענינ רַאפ טעקנַאב:סדײשּפָא םעד קנדעעג ךיא

 וקסנַא יװ טשַאררעביא טָאה ךימ .סַאנ "רעשישטייד , ףיוא ןַארַאטסער

 ,דרָאב עסיײװ ןיימ ןוא ּפָאק רעצרַאװש טרעגינ טשינ ןעװ ,, זַא ,טנַאזעג טָאה

 ."יבר  טגָאזעג םיא ךיא טלָאװ

 טשינ ךיז טָאה'ס ןוא "עדער ַא ןטלַאהעג, בָאה ךיא זַא ,קנעדעג ךריא
 רעד ןעװעג ךיא יב ד מס ע ר פ -- סרָאװ א וצ טרָאװ א טּפעלקעג
 ךיא ...ןשטנעמ:רוטלוק עשידיי יד ןופ תוחמ םעד ,רעטסַאמטַא רעד ,הכיבס

 טרער סָאװ ,"קרעט , ַא ןופ םינּפ ַא ןעמעלַא יב טַאהעג ,תועמשמ ,בָאה

 ףיוא טשינ טריגַאער ןעמ סָאװ ,ןפָארטעג ךיז טליפ ןוא ןושל ןייז ףיוא
 .קיריל ןוא רַאמוה ןײז

 ?רַאפ טיקסגנַא ברע ןעמוקעגרָאֿפ ןיא דָאזיּפע רעכעלסעגרַאפמוא ןַא

 ףיוא הליחק רעד ןופ ןינב ןיא רע טָאה זיוה:םימותי ַא תבוטל .עגליוװ ןזָאל

 טימ ."קוביד,, םעד טנעײלעג םלוע ןסיורג ַא רַאפ סַאנג*ָאקשזעשזַא , רעד
 ,גאלשרַאפ ַא טימ דינבתכ םעד טקישענוצ רימ רע טָאה קירוצ ייווצ גָאפ ַא

 ;װפ םײהקנַארקײץרַאה ןייז בילוצ חוכב טשינ זיא רע תויח -- לָאז ךיא זַא

 םעד כָאה ךיא רעבָא .טקַא 4 ןוא 8 םעד ןענעײלרָאפ -- ןטקַא עלַא ןענע

 ףוס ןזיב טרַאװרעד םיוק ךיז טָאה יקס:נַא זַא ,?טגגַאלרעד , יױזַא טקַא ןס

 טָאה טקַא ןט:4 םעד -- טּפירקסונַאמ םעד רימ יב ןעמונעגוצ ןוא טקַא
 | ...טנעײלעג ןײֿלַא רע |

 :ז רעד ףיוא םערק ןצראװש , ןגעו ?קיטרַא ןיימ ךיא קנעדעג רָאנ

 ל"ז עפָאי בייל .(טַאטקַארט?םולש רעלַאסרעװ םוצ) ןילרעב ןיא ?עלײזסעג

 רעדָא ץַאז ןיא רעדָא , --- ןקיש ןעמ ןָאק די:בתכ ןיימ זא ,טנָאזעג טָאה

 ךיא זא ,טגָאזעג טָאה יקס:נַא .טשינ ךיז טזָאל ,סע ןריגַאדער ;"שָאק ןיא
 טָאה גרובסנעגער רָאטקָאד ;"םיאיכנ יד ןופ ?יטס םעד טריטימיא, בָאה
 ."תירבע , ...זיא שידי ןיימ זאט ,ןענופעגנייא

6 2 

 ךיז ןריזינַאגרָא וצ גַאלשרַאפ ַאי טימ ןדלָאמעג ריז טָאה ןייטש םקעלַא
 .ןליּפש ןבײהנַא ןוא

 .רעטאעפ ןיא ןייז לָאז תימלע ןזַא ,יאנת ןטימ ןעוועג םיכסמ בָאה ךיא
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 טעװ ןַאס ריא סָאװ ,ןעגנוגנידַאב יד ןעמעננָא ןסייהעג טָאה סָאד |

 .טיט ןײא ייב ןציז טלָאװעג טשינ ןייטש טָאה םיא טימ ןוא ,ןקעטש

 "םידדצ, עדײב .טשינ ךיא קנעדעג טרעיודעג טָאה סָאד גנַאל י

 .ןגַאלשרָאפ עטערקנָאק טימ ןעמוק "נעלפ

 וצ ריז ןשיװצ טמוק רעכַָא ,ץלַא ףיוא םיכסמ ,, :טהנעטעג טָאה ריא

 , י*!םנסח ַא

 .טוורּפעג טשינ וליפא ןבָאה ײז

 .טראוועג בַאה ריא .ןעגנַאגעג זיא םייצ יד

 ןדיב רָאד טוה ריא ?עבָארּפ ףיוא ןייג ריא םעװ עשז ןעמעװ וצ ---

 .םכסה רעיא ןבעגעג

 םעגעי ֹוצ ,ןעטיטשַאב עבַארּפ יד רעטשרע רעד טעװ סע רע ---

 .ןיײג ךיא לעװ
 .עשרַאװ ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא תימלע

 טע ןַאזעס:רעטניװ םעד טנפעעג רימ ןבַאה ,קנעדעג ךיא טיײװ יו

 לַאמפַאטש ייא רעמוז ."ןַאמסדנַאל, סשא םולש טימ רעטַאעט:טַאטש

 :רעד ךיא בָאה טלמעד זַא ,סײװ ךיא ."ןעמוטש םעד , טליּפשעג רימ ןבָאה

 סעּפע טימ טרעבױצַאב ךימ טָאה רע ןוא װָאלוב ףסוי רעגנַאפנַא ןַא ןעז

 ןײז זַא ,טסוװרעד ךיִז בָאה ךיא .טיײקיריג;ליּפש רעטמיוצעגמוא ןימ ַאי

 װַאד, -- רעטַאעט ןשיסור ןיא קירוצ ןרָאי טימ ןעװעג ןיא "טָאגּפָא,

 יד ףיוא רעגנַאפנָא ןופ םַאלפ ןיא יילצלעהדניצ , עטשרע סָאד ."יקסװָאד

 ?יװַאד ןופ .גנוקקיװשנַא ןייז ןיא גנופיײדַאב עסיורג ַא רעײז טָאה רעמערב

 ןײז טלַא טגָאקעג טָאה רע דעבָא ,"טשַאנעג , סעּפע װָאלוב טָאה ןיקסווָאד

 ַא ,קנעדעג ךיא ...טסולפנײאַאב םיא טָאה יקסװַאדיװַאד ןעו ,14 רָאי א

 ?עגסיוא טָאה רע ןוא ,ןלָאר יירד ןליּפש ןבעגעג םיא ךיא בָאה ?ןיק,, ןיא

 טליּפשעג רע טָאה "טּפַארק עתמא, סגיררָאנ ןיא .ןּפיט יירד טעוװערטסױײמ

 .ןַאמבַאפ רעטינעג השעמ ,ןטַאבעג טָאה טָאג יװ ןיוש

 טעבראעג ןיקסװַאּפיל ײב רָאנ כָאה ךיא ןכלעװו טימ ,ןייטש סקעלא

 :נַאכקעלַא , ,טלײצרעד יװ ,םכותב) ןלָאר עכעלטרַאװשנַארַאפ ייר ַא רעביא

 רָאיטקַא "רעליטרַאפ, ַא ןעװעג טציא ןיוש זיא ,("ןעמוטש , ןיא "רעד

 ?רב רערעגנײי ןײז ןעמוקעגוצ ןיא ָאד ןוא ."רעבַאהביל עטשרע , ףיוא

 ןשירעפיטש :ײּפױזַא טימ האירב ַא ןעװעג זיא סָאד .ןעמאק איסא -- רעד

 ןטשרע ןופ גנילביל ןיימ ןרָאװעג זיא רע זַא ,טייקיטסול רעקידלדורּפש ,ןח

 .קילבנגיוא

 ;עלַא ײז ןופ -- רעטעּפש ןרָאי -- ךיא בָאה קיטײװצרַאה ןוא ןדײֿפ
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 :נענַאמרעד ,וקור ןיא טלַאק םויה דע טרעװ רימ זַא ,ליפ ױזַא טַאהעג ןעמ

 ןענעז יז ןעוו ,"רָאנרעד, --- ןעװעג זיא סָאד רעבָא ,םישעמ ערעײז קיד

 .תחנ טַאהעג ךיא בָאה ?ײװרעד .י'"סעמריפ עקידנעטשבלעז, ןרָאװעג

 .טריזינַאגרָא טכעלש דעלטפַאשטריװ ןעוװעג ןענעז ןעגנולעטשרָאפ יד
 רימ ןגעלפ --- םיבוט:םימי ,סערעימערּפ ףיֹוא --- סארגּפד:אמוי ןיא זיולב
 .סעיזנעצער ,סעיצַאװָא ,"זיוה ?ופ ,, ַא :"ןפמוירט, ןרעייפ

 -- יטטעמענ שטיוװָאמאדא אדיווג טניוװעג טָאה רעטַאעט:טָאטש ןיא

 רע טָאה רעטַאעט רענליוו סָאד ;רענעילַאטיא רעבלַאה ַא ןעוועג זיא סָאד

 רַאפַאטוב סלַא -- טמַא ןיײז .רעירפ טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא ןופ טנעקעג

 ןגעלפ רימ .ןעניבַאלזעינ יב דָאנ ןעמונרַאפ רע סָאה -- רָאטיזיװקער ןוא

 ."רעריל ענעי ,ןטייצ ענעי, ןענָאמרעד ןוא ןהעש ןציזּפָא

 :נצפיז ,קידנעלכיימש טקוקעג רע טָאה ןעגנולעטשרָאפ ערעזדנוא ףיוא
 -- ןטילעג ףיט ...ןֹוא קיד

 רערעײפ ...ךעלגני ענעפלַאהאבמוא עכלעזַא רעטערב י ד ףיוא --
 ;ַאמַאס ,וָאנַארעיג ,ַאיַאקסװעשזרַאסימָאק ;דָאד טסײװ ריא ,יקסװערָאפ

 -- ןוא שטיווארב ...װָאק

 ;עדרַאג ןיא ריש וצ ןײרַא רע זיא "ןיק , ןופ גנולעטשרַאפ רעד ךָאנ

 ,קידקימטיװ ױזַא ןרָאװעג זיא רימ ןוא ,טנייװעצ לוק ןפיוא דיִז טָאה ,בָאר

 ..דנוװ עטלַא ןַא טצַארקעצ רימ טלָאװ ןעמ יו

 :עגוצ רע ןיא לָאמַאטימ .ןגיושעג ןיא לקניוו ןיא ןסעזעג ןיב ךוא
 ;סױרַא ןגיוא יד ןיא ןעקנופ טימ ןוא טנַאה ןיימ טּפַאכעג ,רימ וצ ןעגנַאג
 :טדערעג

 עניב רעד:טַא ןֹופ ןעמענוצפיוא ןעניווװעגוצ טשינ ךימ ןָאק ךיא --
 ךיא סײב ךעלגניי יד ַאד ןליּפש סע טניז ןוא טרָאװ עשיסור:טשינ סָאד
 .ףיולטנא ןוא ןּפיל יד רימ

 םעד ,חוכ ןײק טַאהעג טשינ ךיא בָאה ןפיולפנא "ןיק , ןופ רעבָא
 אננא טימ ענעצס יד --- טקַא ןטײװצ ןיא ןוא קינײװנסױא ךיא ןעק טסקעט
 ;ּםִא ןיב ךיא ...שיסור טשינ טדער ריא זַא ,ןסעגרַאפ ךיא בָאה --- יבמעד
 .םייקירעזייה דעײא ןיא ןסעגרַאפ ,רעטפושיכרַאפ ַא יװ ףוס ןזיב ןסעזעג
 {סעזעג ןיוש ריא ןיב ענעצס רעטצעל רעד תעב טקַא 4 ןופ ףוס םייב ןֹוא
 --- טפול רענעי טימ טמעטָאעג ןֹוא ןרערט ענעי ןעגנולשעג ןוא

 ךיא .ןצרַאה ןפקנעברַאפ ןיימ ןופ --- יקסװערָאמ ,ךדייא קגַאד ַא --
 פעװ "ןיק , וופ ערעײא גנלעטשרַאפ ןײא ןײיק זַא ,ןגָאז רָאנ ךייא ןָאק
 .ןזָאלכרוד טשינ ריא



 סמערָא עטיירכ ערעײז טײרּפשעגסױא ןיוש ןבָאה םיקחרמ יד רעבכָא

 נַאגעצ דיז ןענעז ןעגנולעטשרָאפ עניימ ןנעװ תועידי יד .ןעמענוצפיוא ךימ

 .םיחמש רעביא זעג
 ַאּפמָאק ףלַארַא רָאטקעריד רעטלַא רעד ןעמוקעג זיא שזדָאל ןופ

 .ץעיעינ

 ףיוא ןעמוק וצ טגײלעגרָאפ ןעגנוגנידַאב עקיטסניג ףיוא רימ טָאה רע

 ,"לארׂשי עמש , :ןסעיּפ 6 טגײלעגרָאפ בָאה ךיא .שזדָאל ןייק ןלָארטסַאג

 יַאטמסעג עײג סָאד) ;סװָאמיד -- "רערעדנַאװ רעקיבײא רעד,

 =ַאביצרַא -- "טכוזרעפיא, ;סנידרָאג -- ?שפַארק עתמא יד, ;סלצרעה

 םהרבא ןופ ןלָארטסַאג , :ןדלָאמעג טָאה טַאקַאלּפ רעד ..."ןיק , ןוא סוועש

 איסַא ,ָאלוב ףסוי ,ןיטש .לא ןֹופ גנוקילײטַאב רעד טימ יקסװערָאמ

 ."ןעמַאק
 טלעװ ,רעטַאעט -- ךדַאילש ןפיוא סױרַא שזַאּפיקע ןיימ זיא ױזַא

 .קלָאפ --- ןוא
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 2 כי . .  . ןבעל ןופ זײרּפ רעד .1צ
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